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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความสาํคญัของปญหาั  
 
                    ในปจจบุนัั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและกระแสโลกาภวิตัน์ไดส้ง่ผลกระทบต่อกระบวน 
การสรา้งบณัฑติของสถาบนัอุดมศกึษาเป็นอยา่งมาก นิสตินกัศกึษามกีารดาํเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากอดตีและ
ตอ้งเผชญิหน้ากบัความทา้ทายใหม่ๆ  อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ซึง่สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บั
นิสตินกัศกึษาทีจ่ะสาํเรจ็การศกึษา ทางสถาบนัอุดมศกึษาจงึตอ้งสรา้งบณัฑติทีม่คีณุภาพทัง้ดา้นความรูแ้ละคณุธรรม  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคมและประเทศ 
 

                อยา่งไรกต็ามในความเป็นจรงิหลายสถาบนัยงัไมรู่ว้า่จะดาํเนินการไปในทศิทางใด หรอืแมก้ระทัง่นิสติ 
นกัศกึษาเองกไ็มรู่ว้า่ตนเองใชช้วีติในสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่ใหไ้ปถงึเปาหมายใด้  การศกึษาคณุภาพบณัฑติจงึเป็น 
ทางเลอืกหน่ึง ทีจ่ะทาํใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทราบถงึความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและประเทศ รวมทัง้นิสติ 
กไ็ดท้ราบวา่พวกเขาควรจะปฏบิตัตินอยา่งไร  เพือ่ใหเ้ป็นทีต่อ้งการขององคก์ร  ขณะเดยีวกนัตามทีพ่ระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.2545 กาํหนดใหม้รีะบบประกนัคุณภาพ

การศกึษา ทาํใหทุ้กสถาบนัอุดมศกึษาตอ้งไดร้บัการประเมนิจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) เกีย่วกบัประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน ซึง่ในเรือ่งคณุภาพบณัฑติ เป็นตวัชีว้ดับงัคบัตวัหน่ึงที่
ใชใ้นการประเมนิ 
 

          ดว้ยเหตุน้ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ในฐานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาทีดู่แลทัง้คุณภาพของบณัฑติ

และการใหบ้รกิารทางดา้นการศกึษาแก่บณัฑติ เพื่อการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพในอนาคต จงึตอ้งมกีารประเมนิ

คุณภาพบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรน้ี์ขึน้ 
 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

               1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ  

               2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
               3. เพือ่ศกึษาลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร          

                
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 
               1. ผลการศกึษาสามารถเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการศกึษาของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เชน่การกาํหนดนโยบายดา้นการผลติบณัฑติ  การปรบัปรงุหลกัสตูร  การจดักจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร  ซึง่จะทาํใหบ้ณัฑติมลีกัษณะตรงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  สงัคมและประเทศ   
 

               2. นิสติสามารถนําขอ้มลูไปใชเ้ตรยีมความพรอ้มสาํหรบัตนเองใหต้รงหรอืใกลเ้คยีงกบัทีต่ลาดแรงงาน
ตอ้งการ   ซึง่จะทาํใหโ้อกาสการไดง้านทาํหลงัสาํเรจ็การศกึษามมีากขึน้ 
 

               3. ไดต้วัชีว้ดัดา้นคณุภาพบณัฑติ ในการประเมนิคณุภาพภายนอกจากสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ 
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)   
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ขอบเขตการวจิยั 
 
              การวจิยัครัง้น้ีจะทาํการศกึษานายจา้งของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ของ

ทกุคณะทีส่าํเรจ็การศกึษาเมือ่ปี พ.ศ.2553  โดยศกึษาในประเดน็ต่อไปน้ี 
 

              1. ศกึษาความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิซึง่กาํหนดไว ้5 ดา้นคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้  ดา้นทกัษะทางปญญา ั ดา้น

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

             2.  ศกึษาความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ 
มหาวทิยาลยั ซึง่ประกอบดว้ยสาํนึกด ี มุง่มัน่  สรา้งสรรค ์ สามคัค ี
 

              3. ศกึษาความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิซึง่กาํหนดไว ้5 ดา้นคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้  ดา้นทกัษะทางปญญา ั ดา้น

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

             4.  ศกึษาลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร          
 

นิยามศพัท ์
 
                 บณัฑติ  หมายถงึนิสติทีจ่บการศกึษาเมื่อปี พ.ศ.2553 และทาํงานแลว้ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ประกอบดว้ยคณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

วทิยาเขตบางเขน 
 

               1.   คณะเกษตร   
               2.   คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์  
               3.   คณะบรหิารธรุกจิ   
               4.   คณะประมง   
               5.   คณะมนุษยศาสตร ์  
               6.   คณะวนศาสตร ์  
               7.   คณะวทิยาศาสตร ์  
               8.   คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
               9.   คณะศกึษาศาสตร ์  
               10. คณะเศรษฐศาสตร ์ 
               11. คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ั    
               12. คณะสงัคมศาสตร ์  
               13. คณะสตัวแพทยศาสตร ์  
               14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 

 
 



 3 

วทิยาเขตกาํแพงแสน 
 

               15. คณะเกษตร  กาํแพงแสน    
               16. คณะวศิวกรรมศาสตร ์ กาํแพงแสน   
               17. คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  
               18. คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์  
 

วทิยาเขตศรรีาชา 
 

               19.  คณะวทิยาการจดัการ   
               20.  คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา  
               21.  คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา   
               22.  วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ  
 

วทิยาเขตเฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดัสกลนคร 
 

               23.  คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  
               24.  คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์  
               25.  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ    
 

โครงการจดัตัง้วทิยาเขตสพุรรณบรุ ี
 

               26.  สาขาการจดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว    
 

                พฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  หมายถงึการกระทาํหรอืกจิกรรมใดๆ ทีบ่ณัฑติของมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตรไ์ดแ้สดงออกมา ในดา้น 
 

                 1. คณุธรรม จรยิธรรม ไดแ้ก่มน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน  
มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม  มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ  มกีารใชท้รพัยากรของ
หน่วยงานอยา่งคุม้คา่  
 

                2. ความรู ้ ไดแ้ก่มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ สามารถตคีวาม ขยาย/ย่อความ แปลความ หรอืจบัใจ 
ความได ้ สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ   มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมา
ใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน   

 

                3. ทกัษะทางปญญา ไดแ้ก่มคีวามคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ  เมือ่มปีญหาในการั ั

ทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้  การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารสรา้ง 
ผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 

                4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม  
มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  เมือ่มปีญหั าในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม  มคีวามมุง่มัน่
ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค  การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 
 

                5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่มคีวามคล่องแคล่ว 
สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู อ่านั และเขยีนไดอ้ยา่ง

เพยีงพอต่อการใชง้าน  สามารถใชภ้าษาไทย ทัง้ฟง พดู อ่าน เขยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์  ั สามารถใช้

อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 
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                อตัลกัษณ์ (Identity) ของมหาวทยาลยัเกษตรศาสตร์ิ หมายถึง คณุสมบตัท่ีเป็นตวัตนของบคุคลิ  
คาํอธบิาย : 
 สาํนึกด ี((Integrity) หมายถึง มจีติใจทีด่งีาม มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ  มคีุณธรรม มจีรยิธรรม 
 มุ่งมัน่ (Determination) หมายถึง มคีวามตัง้ใจมัน่ มคีวามอดทน มคีวามวริยิะอุตสาหะ มุ่งผลสมัฤทธ ิใน ์  
    การทาํงานและในการปฏบิตัิใดๆ 
 สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) หมายถึง เป็นผูใ้ฝรู้ มคีวามขวนขวายแสวงหาความรู้ มคีวามสามารถ่  
    ในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู ้มกีารสร้างนวตักรรม 
 สามคัค ี(Unity) หมายถึง มคีวามร่วมมอืร่วมใจ รูจ้กัประนีประนอม สามารถทาํงานเป็นทมี และสามารถ 
    บูรณาการเชื่อมโยงในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 

     สาํหรบัในสว่ นของการวจยัิ ได้ให้คาํจาํกดัความไว้ดงัน้ี 
 

      อตัลกัษณ์ของบณัฑติ  หมายถงึคณุสมบตัทิีเ่ป็นตวัตนของบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ประกอบดว้ย  
 

                1. สาํนึกด ี  ไดแ้ก่มน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม  มคีวาม
สภุาพอ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่    
 

                2. มุง่มัน่ ไดแ้ก่มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน  มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ เมือ่มปีญหาในั

การทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค 
 

                3. สรา้งสรรค ์ไดแ้ก่สามารถตคีวาม ขยาย/ย่อความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ สามารถนําความรู้
ทีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจาก 
ความรูท้ีเ่รยีน  มคีวามคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ  การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง  
มกีารสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มคีวามคลอ่งแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห์
และแปลผล  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู อ่านและเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน  สามารถใช้ั

ภาษาไทย ทัง้ฟง พดู อ่าน เขยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์  สามารถใชอุ้ปกรณ์ ั / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์
เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 
 

                4. สามคัค ีไดแ้ก่ใหค้วามร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน   
เมื่อมปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอมั  
 

                ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ  หมายถงึความรูส้กึทีด่หีรอืความชอบทีน่ายจา้งไดร้บัการ

สนองตอบจากบณัฑติของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ในดา้น 
 

                1. คณุธรรม จรยิธรรม ไดแ้ก่มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน  
มคีวามขยนัอดทน  การตรงต่อเวลา  
 

                2. ความรู ้ ไดแ้ก่มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  มคีวามสามารถ
ในการนําเสนองานทีท่าํ  มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 
 

                3. ทกัษะทางปญญา ไดแ้ก่ั มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 
สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั   มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้
 

                4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่มคีวามสามารถในการทาํงานเป็น

กลุ่ม มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า  มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 
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                5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่มคีวามสามารถใน
การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ  มทีกัษะในการสือ่สารและ
ประสานงาน  มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
 

วธิกีารวจิยั 
 
                การศกึษาเรื่องคุณภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไดม้กีารดาํเนินงานโดย
กาํหนดวธิกีารและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ยประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  และการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน้ี 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 
                ประชากรคอืนายจา้งของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ทีจ่บเมื่อปี พ.ศ.2553  
จากจาํนวนบณัฑติทีม่งีานทาํและมนีายจา้ง  4,404 คน  (ไม่รวมบณัฑติทีป่ระกอบอาชพีอสิระ / เจา้ของกจิการ 
194 คน)  และใชป้ระชากรทัง้หมดมาเป็นกลุม่ตวัอยา่ง   
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
                เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นแบบสอบถาม  โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน คอื  
 

                ตอนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ในดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้ ดา้นทกัษะทางปญญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความั รบัผดิชอบ  
และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมคีาํตอบใหเ้ลอืก 5 
คาํตอบ  คอื 
 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากทีส่ดุ / บอ่ยทีส่ดุ ใหค้ะแนน 5 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาก / บอ่ยมาก ใหค้ะแนน 4 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกปานกลาง / บอ่ย ใหค้ะแนน 3 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกน้อย  / ไมบ่อ่ย ใหค้ะแนน 2 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกน้อยมาก / ไมบ่อ่ยเลย ใหค้ะแนน 1 

 

                ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ใน
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  ดา้นความรู ้  ดา้นทกัษะทางปญญา  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความั

รบัผดิชอบ  และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมคีาํตอบให้
เลอืก 5 คาํตอบ  คอื 
          

พอใจมากทีส่ดุ ใหค้ะแนน 5 
พอใจมาก ใหค้ะแนน 4 
พอใจปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
พอใจน้อย ใหค้ะแนน 2 
พอใจน้อยทีส่ดุ ใหค้ะแนน 1 
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                ตอนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร จาํนวน 
21 ขอ้  โดยใหน้ายจา้งเรยีงลาํดบัลกัษณะบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการ  จาํนวน 10 ลาํดบั หลงัจากนัน้นํามาหาคา่ถ่วง
น้ําหนกัจากการเลอืกลาํดบัดงัน้ี 
 

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

 

                ตอนที ่4   เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของนายจา้งของบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

                1. รวบรวมสถานทีท่าํงานของบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทีจ่บในปี พ.ศ.2553 ซึง่ไดข้อ้มลู
จากบณัฑติทีก่รอกขอ้มลูผา่นในระบบการขึน้ทะเบยีนรบัพระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
และจากการสาํรวจภาวะการหางานทาํของบณัฑติครัง้ที ่2 เมือ่เดอืนมกราคม 2554  
 

                2. นําขอ้มลูมาตรวจสอบความถกูตอ้งของสถานทีท่าํงานบณัฑติ โดยการสบืคน้ขอ้มลูทางระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรอ์กีครัง้ เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2554   

 

                3. โทรศพัทต์ดิต่อบณัฑติทีเ่ป็นกลุ่มเปาหมายการสง่ออก  เพือ่ยนืยนัความถกูตอ้งของสถานทีท่าํงาน้

บณัฑติ  ซึง่ในกรณีทีบ่ณัฑติเปลีย่นงาน ไดใ้หบ้ณัฑติระบสุถานทีท่าํงานใหม ่
 

                4. จดัทาํหนงัสอืขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม  และสง่แบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืนําไปยงั 
ผูบ้งัคบับญัชา / นายจา้งของบณัฑติทางไปรษณีย ์ โดยไดต้ดิแสตมปไวเ้รยีบรอ้ย และใหส้ง่กลบัคนื์ มายงักองแผนงาน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  ภายใน 3 สปัดาหห์ลงัจากทีไ่ดร้บัแบบสอบถามแลว้      
                

                จากจาํนวนแบบสอบถามทีส่ง่ออกไป จาํนวน 4,404 ฉบบั ไดแ้บบสอบถามกลบัคนืมา 1,189 ฉบบั 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.0 
 

การวเคราะหข้์อมลูิ  
 

                นําขอ้มลูจากแบบสอบถามมาลงรหสัและประมวลผลดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู  
 

สถตท่ีใช้ในการวเคราะห์ิ ิ ิ  
 

                1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง โดยการแจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละ 
               

                2. วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ โดยการหาคา่เฉลีย่ ( ) 
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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                    เกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นการวจิยัครัง้น้ี จะวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติเป็น 5 
ระดบั  คอื 
 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากทีส่ดุ / บอ่ยทีส่ดุ คา่เฉลีย่เทา่กบั  4.50 - 5.00 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาก / บอ่ยมาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.50 - 4.49 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกปานกลาง / บอ่ย คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.50 - 3.49 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกน้อย  / ไมบ่อ่ย คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.50 - 2.49 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกน้อยมาก / ไมบ่อ่ยเลย คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.00 - 1.49 

 

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

                     เกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหใ์นการวจิยัครัง้น้ี จะวเิคราะหค์วามพงึพอใจของนายจา้งเป็น 5 ระดบั  คอื 
 

พอใจมากทีส่ดุ คา่เฉลีย่เทา่กบั  4.50 - 5.00 
พอใจมาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.50 - 4.49 
พอใจปานกลาง คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.50 - 3.49 
พอใจน้อย คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.50 - 2.49 
พอใจน้อยทีส่ดุ คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.00 - 1.49 

          
                            สาํหรบัการเทยีบคะแนนทีไ่ดก้บัเกณฑก์ารประเมนิของ ก.พ.ร. จะใชค้า่เฉลีย่ทีค่าํนวณไดไ้ปปรบัคา่

ใหอ้ยูใ่นรปูแบบของเปอรเ์ซน็ต ์ แลว้นํามาเทยีบกบัเกณฑท์ี ่ก.พ.ร. กาํหนด   
                   

                4. วเิคราะหล์กัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร โดยการแจกแจงความถี ่ 
รอ้ยละ และคา่ถ่วงน้ําหนกั            
 

                   การคาํนวณหาค่าถ่วงน้ําหนัก โดยคดิจากผลรวมของจาํนวนคนทีเ่ลอืกในแต่ละลาํดบั คูณดว้ย

คะแนนทีไ่ด ้แลว้หารดว้ยจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  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) + (n

                     n6, n7, n8, n9, n10       

10 x 
     n  1))                                         

 
 

                         n   = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด                     
                       n1, n2, n3, n4, n5,   
  
 

                                                          = จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ลอืกลาํดบั 1  ลาํดบั 2         
      ลาํดบั 3   ลาํดบั 4  ลาํดบั 5   ลาํดบั 6   ลาํดบั 7

                             ลาํดบั 8   ลาํดบั 9  และลาํดบั 10 ตามลาํดบั    

ข้อจาํกดัของการวจยั   ิ  
 

                 การศกึษาในครัง้น้ี เน่ืองจากชว่งทีด่าํเนินการเกบ็ขอ้มลูไดเ้กดิวกิฤตการณ์น้ําทว่มในประเทศไทย ทาํให ้
 แบบสอบถามทีส่ง่กลบัมามจีาํนวนคอ่นขา้งน้อย



บทที ่3  
 

ผลการศกึษา 
 

 
                    การศกึษาคณุภาพบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นครัง้น้ี ไดด้าํเนินการวเิคราะห์
ตามขัน้ตอนต่างๆ และไดแ้บง่การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 

ตอนท่ี 1  คณุภาพบณัฑตมหาวทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นภาิ ิ พรวม 
 

 ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร          

 

ตอนท่ี 2  คณุภาพบณัฑตมหาวทยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํแนกตามคณะิ ิ  / หลกัสตูร 
 

 ภาพรวมคณะ 
 - ขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 
 - ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ

  ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
 - ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 - ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ  
 - ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร          

 

 รายหลกัสตูร 
 - ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ

  ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
 - ความคดิเหน็ของนายจา้งเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 - ความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ  
 - ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร          
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1.1  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่1 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จากจาํนวน 1,189 คน เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ
เลก็น้อย รอ้ยละ 52.4 โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 66.0 สว่นประสบการณ์การทาํงานมสีดัสว่น

คอ่นขา้งกระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปีมสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 27.4 รองลงมาคอื
ระหวา่ง 5 - 9 ปี รอ้ยละ 23.7  นอกจากนัน้นายจา้งทีท่าํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืน และ 13 - 18 
เดอืนกม็สีดัสว่นใกลเ้คยีงกนั คอืรอ้ยละ 34.7 และ 33.6 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 70.2 ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
ส่วนหน่วยงานรฐับาลมรีอ้ยละ 20.8  
 
1.2  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่2  ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.92  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก (  = 4.13) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.28) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.22) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.90)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สูง

มากนกั (  = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั
เช่นกนั โดยเรื่องความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยุกต์กบังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 
( = 3.80) รองลงมาคอืความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้(  = 3.78) 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่

ไมส่งูมากนกั (  = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความคล่องแคล่ว

ตอนท่ี 1  คณุภาพบณัฑตมหาวทยาลยัเกษตรศาสตรใ์นภาพรวมิ  ิ
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ในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ มคี่าเฉลีย่สงูสุด (  = 3.77) ส่วนเรื่องการสรา้งผลงานใหม่ / พฒันางานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.56)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบุ่ คคลและความรบัผดชอบิ  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม
บอ่ยมาก ( = 4.13) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.23  

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมาก
สงูสดุ (  = 4.11) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38)  
 
1.3  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่3  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.11) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.28) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.22) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.90)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.91) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนั หมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (  = 4.16) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.09) สว่นเรือ่งเมือ่มี
ปญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ ั มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.62)  
 

                               ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมสู่ง

มากนกั ( = 3.75) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถ
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ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.11) 
รองลงมาคอืความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ ( = 3.89)  สว่นเรื่องความสามารถใชภ้าษา 
ต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38)  
 

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.18) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่การ และ
การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.23  
 
1.4  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ มหาวทยาลยัเกษตรศาสตร์ิ    
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่4 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.18) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติ มคี่าเฉลีย่
สงูสดุ (  = 4.39) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน (  = 4.30) ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.99)  
 

 ด้านความรู ้
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั ( = 3.79) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคี่าเฉลีย่สูงสุด (  = 3.91) ส่วนเรื่องความรูร้อบตวัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทีท่าํ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 
( = 3.73) 

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคี่าเฉลีย่สงูสุด (  = 4.08) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ มี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.69) 

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
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รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.15)   รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 4.13)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.53) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.10) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.63) 

 

                        1.4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่5 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 หรอื 78.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.6800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

คาเฉล่ีย่ประเดน็  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.18 83.60 4.7200 
2. ดา้นความรู ้ 3.79 75.80 3.1600 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.81 76.20 3.2400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.92 78.40 3.6800 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.83 76.60 3.3200 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3.92 78.40 3.6800 
 
1.5  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่6 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.9 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืความรบัผดิชอบ
ต่องานทีท่าํ รอ้ยละ 84.1 ความขยนัอดทน รอ้ยละ 82.6   
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่นําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน้ําหนกัใน

ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.061 1 
2 ความขยนัอดทน 5.545 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.265 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.015 4 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.044 5 
6. การตรงต่อเวลา 3.716 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.679 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.301 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.248 9 
10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.006 10 
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  วทยาเขตบางเขนิ  
 
 
 
 

2.1.1  ภาพรวมคณะ 
 

1. ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่7 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร เป็นเพศชายและเพศหญงิในสดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 50.0 โดยเป็น
หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 61.5 มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 26.9 ซึง่
นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 46.2 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งกวา่ครึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 57.7 ทาํงานในหน่วยงานเอกชน 
แต่หน่วยงานรฐับาลกม็สีดัส่วนค่อนขา้งสูงเช่นกนัคอื รอ้ยละ 34.6  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่8  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.83  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.97) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.31) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.08) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.58)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สูง

มากนกั (  = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั
เชน่กนั โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก

จาํแนกตามคณะ / หลกัสตูร 

2.1 คณะเกษตร 

ตอนท่ี 2  คณุภาพบณัฑตมหาวทยาลยัเิ กษตรศาสตร ์  ิ
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สูงสุด ( = 3.85) รองลงมาคอืความสามารถนําความรู้ที่เรยีนมาประยุกต์กบังานที่ทาํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ 
( = 3.81) 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไม่
สงูมากนกั (  = 3.55) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความ
คล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.85) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงาน 
ใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.35)  

 

                             ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บอ่ยมาก ( = 4.08) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.15) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.12) สว่น
เรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.96)  

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมาก
สงูสดุ ( = 4.04) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.19)  
 
3. ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามิ ิ ิ อตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่9  ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.98) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.31) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.08) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.58)  
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                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
(  = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่บางขอ้กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
โดยเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.08) รองลงมาคอืความขยนั 
หมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน ( = 4.00)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่ั

การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมสู่ง

มากนกั ( = 3.68) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.04) 
รองลงมาคอืความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ความคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะห์
อย่างเป็นระบบ และความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถู้กต้องและสรา้งสรรค ์ ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.85 ส่วน
เรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.19)  
                     

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.08) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.15)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  ( = 4.12)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร   
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่10 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.08) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน มคี่า 
เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.23)  รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ (  = 4.19)  สว่นเรือ่งระเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีา่ 
เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.85)  
 

 ด้านความรู ้
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั ( = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่กไ็มส่งูมาก
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นกัเชน่กนั โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.88) รองลงมาคอืความสามารถในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ( = 3.85) สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.65) 
 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั ( = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่ก็
ไมส่งูมากนกั โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.19) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้ง 
สรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.54) 

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.15)   
รองลงมาคอืความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ( = 4.04)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจใน
ระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.35) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทุกขอ้ แต่ค่าเฉลีย่กไ็ม่สงูมากนักเช่นกนั โดยเรื่องทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
( = 3.92) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.54) 

 

                          4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่11 ดงัน้ี 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 หรอื 76.60 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.3200 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

ประเดน็ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.08 81.60 4.3200 
2. ดา้นความรู ้ 3.77 75.40 3.0800 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.74 74.80 2.9600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.83 76.60 3.3200 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.69 73.80 2.7600 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3.83 76.60 3.3200 
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5.  ลกัษณะของบณัฑ ายจ้างต้องการรบัเข้า านในองคก์รตท่ีนิ มาทาํง                 

                      

              นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืความขยนั

ยพจิารณาจากคา่ถ่วงน้ําหนกัใน

ณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 

 

ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่12 ดงัน้ี 
 

  
อดทน และความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 84.6   
  

               อยา่งไรกต็ามเมือ่นําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโด 
ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
 

ลกัษณะของบ
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8.192 1 
2. ความขยนัอดทน 5.731 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.577 3 
4. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.923 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.808 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.115 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.154 7 
8. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.577 8 
9. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.385 9 
10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1.731 10 

 
.1.2  รายหลกัสตูร 

 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะเกษตร ม าํนวน 5 หลกัสตูร ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามที่

 
หลกัสตูร 

จาํนวน
บ ี่

จาํนวน
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ

2

จี

สง่กลบัคนืดงัน้ี    
 

ณัฑตทิ
ทาํงาน ท่ีสงกลบั่  

บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการศตัรพูชื) 15 4 26.7 
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร)์ 21 5 23.8 
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมกีารเกษตร) 8 3 37.5 
4. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรเ์กษตร) 58 13 22.4 
5. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตรอ้น) 6 1 16.7 
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1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
    ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่13  ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (การจดัการศตัรพืูช) 

     ดัการศตัรพูชื) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

 

     แต่มคีา่เฉลีย่

 

1
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจ
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น 
ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.90)   

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออก ยมากเกอืบ
 

     บอ่ ทกุขอ้ โดยเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานให้
เสรจ็ฯ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.25) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและให้ั

เหตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้และเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดง 
ออกบอ่ย ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.25                         

 

1.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (คหกรรมศาสตร)์ 

     )์  มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

 

     ทุกด้าน ซึง่

 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกือบ

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.00) สว่นดา้น
ทกัษะทางปญญา มีั การแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.40)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบ ยมากเกอืบท
 

     อ่ กุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดู ( = 4.20)  สว่นเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เ ือ่พฒันา

ตนเอง และเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ
เทา่กนัคอื 3.20    
 

พ

.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เคมีการเกษตร) 

กีารเกษตร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

 

     กทุกด้าน แต่มี

มั

1
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมา

คา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นทกัษะความส พนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสงู (  = 4.13) 
สว่นดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  (

 
 = 3.50)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความขย หมัน่เพยีร 
 

     นั

อดทนในการทาํงาน  เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและให้ั เหตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้  ความรว่มมอืใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม และความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 
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4.33 สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ และความสามารถใช้ าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ง

เพยีงพอต่อการใชง้าน  มกีารแสดงออกบอ่ย ซึง่มคีา่เฉลีย่
ภ

.4  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตริ เกษตร) 

     าสตรเกษตร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

 

    า้น ซึง่ดา้น

ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00                         
 

1
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศ
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.79 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุด

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (  = 4.11) สว่นดา้น
ทกัษะทางปญญา ั มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.46)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทงับอ่ยมากและ
 

     ้ บอ่ย โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดู (  = 4.46) รองลงมาคอืเรื่องการยอมรบัและใหเ้กยีรติ
เพื่อนร่วมงาน (  = 4.23) สว่นเรื่องความสามารถใชภ้า าต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีาร
แสดงออกบ่อย แ คีา่เฉลีย่ทีค่อ่นขา้งตํ่ามาก (

ษ

ต่ม  = 2.92)                          
 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่14 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (การจดัการศตัรพืูช) 

     ดัการศตัรพูชื) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

      แต่มี

 

 
 

2
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจ
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน

ค่าเฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นสาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.85)   

2.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (คหกรรมศาสตร)์ 
 

     )์  มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

      แต่มี

 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน

ค่าเฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นสามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00)   
 

.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เคมีการเกษตร) 2
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมกีารเกษตร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

 

     ซึง่ดา้นความ

มุ่งมัน่ มคี่าเฉลีย่สงูสุด

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น 
 ( = 4.17)  รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.11)   
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2.4  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตริ เกษตร) 

 

                   บณัฑติของ ลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ ( ทยาศาสตรเกษตร     ห วิ ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
มากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.79 

 

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งู

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึง่ดา้น

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.15)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.03)   
 

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่ง กใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศ ษาตามกรอบมาตรฐานคจา กึ ณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร   
 

               ผลการศกึษาปรากฏตามตาราง  ที ่15 ดงัน้ี 

พืูช) 

     ตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการศตัรพูชื) ใน
กบั 3.88 

 

 

3.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (การจดัการศตัร
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัส

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น แต่มคี่าเฉลีย่
ไมส่งูมากนกั  ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.10)   

 

ชิ ดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ  ซึง่มี
 และท การสือ่สารและประสานงาน ไดร้บัความพงึ

                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้  โดยเรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   และความรูใ้นสาขาว าทีเ่รยีน   ไ
คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.25 สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า กัษะใน

พอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.00 และ 3.25)        
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (คหกรรมศาสตร)์ 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑ ของหลกัสตูรปรญิญาวทิย     ติ าศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร)์ ใน
เท่ากบั 3.73 

 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงูมากนกั โดยมคี่าเฉลีย่

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติยู่ในระดบัมากทุกด้าน แต่มี

คา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.92)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญาและดา้นั

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.50 
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและระดบัปานกลาง โดย

เรือ่งความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.20)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ 
สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.00)                         

     บณั

าพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 

 

3.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เคมีการเกษตร) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตร ฑติ (เคมกีารเกษตร) ใน
ภ
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     มพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกด้าน โดย                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านายจา้งมคีวา

หลายดา้นมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.20)   
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพ
 

งึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความซื่อสตัย์
ะ

     ทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรเ์กษตร) 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มค่ีาเฉลีย่ไม่สงูมากนกั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 

 
 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านายจ้างมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกด้าน แต่มคีา่

สจุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   ความขยนัอดทน   การตรงต่อเวลา   ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่มแล เรือ่ง

ความสามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.33   
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาวทยาิ ิ ศาสตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) 
 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาว

ใน

เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.03) สว่นดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 
3.63)   

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและระดบัปานกลาง โดย

เรื่องความสามารถในการเรยีนรู ้  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากส ดุ (งูส  = 4.31) รองลงมาคอืความซื่อสตัย์
สุ ติ และมน้ํีาใจตจร ่อเพื่อนรว่มงาน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.23 สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึ
พอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.23) 
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางท 6  ดงัน้ี  ี ่1               

่อเพือ่นรว่มงาน  ขยนัอดทน  ตรงต่อเวลา  

ยีนรูง้าน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 

) 

นิัยในการทาํงาน รองลงมา

 

4.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (การจดัการศตัรพืูช) 
 

                 นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต
ละมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ แ

 

.2  4 หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (คหกรรมศาสตร)์ 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ขยนัอดทน  ตรงต่อเวลา  
คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ มคีวามสามารถในการเรม

 

4.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เคมีการเกษตร) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  มรีะเบยีบวนิยัในการ
าํงาน  มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ท

 

4.4  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตรเ์กษตริ
 

               นายจ้างเกอืบทัง้หมด หรอืรอ้ยละ 92.3 ต้องการบณัฑติทีม่รีะเบยีบว

อืความซื่อสตัย์สุจรติ รอ้ยละ 84.6 ค
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2.2.1  ภาพรวมคณะ 

.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่
 

1  

ที ่17 ดงัน้ี 

ะเทคนิคการสตัวแพทย ์ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 75.0 โดยเป็น
วัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 75.0 มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 50.0 ซึง่

กทีส่ดุ รอ้ยละ 37.5 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตาราง
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณ

ห

นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมา
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 62.5 ทาํงานในหน่วยงานรฐับาล 
แต่หน่วยงานเอกชนกม็สีดัส่วนถงึรอ้ยละ 25.0  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่18  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบ่อย โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
.45  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  

ทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกั

3
 

 

                       บณัฑติมกีารแสดงออก

ไ  (  = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ แต่คา่เฉลีย่กไ็มส่งู
มากนกัเชน่กนั ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม   = 3.88) 
สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38)  
 

                       ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ย (

  

  = 3.31) เมือ่พจิารณา

็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ แต่กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกัเช่นกนั โดยเรื่องการนําความรู้
น นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด

เป

อื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงา  (  = 3.62) ส่วน
เรื่องความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.38)  
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางป ญาั ในภาพญ รวมบอ่ย (  = 3.31) เมือ่
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง พ

2.2  คณะเทคนคการสตัวแพทยิ  ์
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มกีารแสดงออกบ่อยมาก แต่ค่าเฉลีย่ไม่สงูมากนกั ( = 3.50) ส่วนเรื่องการสรา้งผลงานใหม่ / พฒันางานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.12)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรร นดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ยมใ

าก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกัม  (  = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ 
โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.75) สว่นเรือ่งความรว่มมอื
ในการทาํงานเป็นกลุม่  มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.31)  

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคร หเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อย

(

ิ

าะ  
 = 3.19)  ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยท อ้ โดยทกุเรเม กุข ือ่งมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งตํ่า   

 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่19 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.45  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านสาํนึกดี 
 

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สูง

ากนัก (ม   = 3.58) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อม ะ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุดตน มสีมัมาคารว  (  = 3.88) ส่วนเรื่องการใชท้รพัยากรของ
หน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ย ( = 3.47) เมือ่พจิารณาเป็น

ายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย ซึง่ค่าเฉล กไ็ม่สงูมากร ีย่ นกั โดยเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร 
มมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มี

คา่เฉลีย่เทา่ก คอื 3.62 สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั และใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่ 
อดทนในการทาํงาน และควา

นั

เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ย ( = 3.34) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ วา่บณัฑติแสดงออกทพบ ัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน

อกบอ่ยมากสงูสดุหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มกีารแสดงอ  ( = 3.62) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของ
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ตนเองอยา่งต่อเน่ือง ความคล่องแคล่ว ความสามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหฯ์ และเรือ่ ความสามารถใชภ้าษา 
ต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย  ซึง่มคีา่เฉลีย่

ง

เฉลี่ยไม่สูง

 (

ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.12  
             

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่า
มากนัก  = 3.63) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ

บอ่ยมากสงูสดุ (ทาํงานเป็นกลุม่ มกีารแสดงออก  = 3.75)    

ึง
 
4.  ความพ พอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเทคนคการสตัวแพทย์ิ    
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่2 ดงัน้ี  
 

0 

คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่

                 ฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกั

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ม
เทา่กบั 3.51 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณั
ไ  ( =

น

 3.68) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ แต่คา่เฉลีย่ไม่
สงูมากนกัเช่ ติ มคี่าเฉลีย่สงูสดุกนั โดยเรื่องความซื่อสตัยส์ุจร  ( = 3.88) รองลงมาคอืการตรงต่อเวลา ( = 
3.75) สว่นเรือ่งระเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)  
 

 ด้านความรู ้
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพร                วมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.41) เมือ่
จิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจ้างมคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรื่องความรู้ในสาขาวชิา

ที่เร ะดบัมากสงูสดุ

พ

ยีน ไดร้บัความพงึพอใจในร  (  = 3.62) สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู และ
่า

                
ไมส่งูมากนกั (

ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุเท กนัคอื 3.25  
 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่
 = 3.50) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่ง

คว มพงึพอใจในระดบัมากสงูสุดามสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัควา  (  = 3.75) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ 
สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25) 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะห างบุคคล

 

                ว่ ฯ ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.56) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบั
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มากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 3.88)  ส่วน
เรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25) 

 

                       ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง (  = 3.34) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางเกอืบทุกขอ้ 
ยกเวน้เรื่องทกัษะในการสื่อสารและประสานงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก แต่กม็คี่าเฉลีย่ไม่สงูมากนัก 
( = 3.50)  

 

        4.1  คว ิ
 

                ามพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ ก.พ.ร. 

ยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
บั 3.51 หรอื 70.20 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

การประเมนของ กิ .พ.ร. 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่21 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โด
งึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากพ

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 2.0400 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.68 73.60 2.7200 
2. ดา้นความรู ้ 3.41 68.20 1.6400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.50 70.00 2.0000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.56 71.20 2.2400 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.34 66.80 1.3600 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3.51 70.20 2.0400 
 
1.5  ลกัษณะของบณั ี่นายจ้างต้องการรบัเข ก์ฑตทิ ้ามาทาํงานในองค ร                

     

ดิชอบต่องานทีท่าํ มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีวาม 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่22 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผ

สามารถในการเรยีนรูง้าน และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่นําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน้ําหนกัใน

าํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  ล
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 7.625 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 6.500 2 
3. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.500 3 
4. ความขยนัอดทน 5.375 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.500 5 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.500 5 
7. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.875 6 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   3.375 7 
9. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   3.000 8 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       2.625 9 
11.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.375 10 
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2.3

ลมุตั่ วอยาง่

.1 ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของก  

มตารางที ่23 ดงัน้ี 

เพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 61.6 โดยเป็นหวัหน้า
านของบณัฑติโดยตรงถงึรอ้ยละ 75.3 มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี และ 5 - 9 ปี ในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนั

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตา
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะบรหิารธรุกจิ เป็น
ง

คอืรอ้ยละ 24.7 และ 26.0  ซึง่นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 53.4 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 82.2  ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดิ ิ งออกของบณัฑติ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 

ตามตารางที ่24 ดงัน้ี 

รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

ทา่กบั 4.09  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

                   กิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

                 ผลการศกึษาปรากฏ
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามก

เ
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต  ( = 4.26) 
เมือ่พจิารณาเป อกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงอ

สงูสดุ ( = 4.40)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.36)   
  

                        ด้านความรู้ 
 

                   แสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก  บณัฑติมกีาร  (  = 3.92) เมือ่พจิารณา

อกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงอ

จบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.97) รองลงมาคอืความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื
สถานการณ์ใหม่ๆ  ( = 3.95) 
 

                        ด้านทกัษะทา
 

งปัญญา 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่  
ไม่สูงมากนัก (  = 3.83) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความ
คล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.95) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันา
งานของตนเองอย งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (า่  = 3.71)  

2.3  คณะบรหารธรุกจิ ิ  
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  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ย 
มาก (  =  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู โดย

 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 

4.32) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้

เรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.36  
 

                             ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

( = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.18) สว่นเรือ่งความสามารถ
ใช าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ภ้  = 3.64)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอิ ิ ิ ตัลกัษณ์ของมหาวทยาิ ลยั  

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่25 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.09  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

   (  = 4.27) เมื่อ
พจิารณาเป็น ติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน   มคี่าเฉลีย่รายขอ้ พบว่าบณัฑ

สงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.36)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.07) เมือ่พจิารณา

งออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสด

สงูสดุ ( = 4.27)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.26)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ปญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพื่ั อการตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.84)  
  

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.92) เมื่อ
ออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่บางขอ้กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยเรือ่งความ 

ดุ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดง

สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูส  (  = 4.18) 
รองลงมาคอืความคล งแคล่วในการคดิวเิคราะห ์และแปลผล (่อ    = 4.05) ส่วนเรื่องความสามารถใชภ้าษาต่าง 
ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.64)  
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                             ด้านสามคัคี 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก  ( = 4.33) เมื่อ
ฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ และมคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งสงู โดยเรื่องความร่วมมอืในพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณั

การทาํงานเป็นกลุ่ม และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเท่ากนัคอื 4.36  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะบรหารธรุกจิ ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่26 ดงัน้ี

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12 เมือ่พจิารณา

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

 
 

  
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

  = 4.32) 
เมื่อพจิารณา ามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีว

ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.53) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
มากสงูสดุ ( = 4.37)   
 

                       ด้านความรู้ 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั ( = 3.89) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความรู้
ในสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.01) สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.74

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

) 
 

 

                                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (    = 4.02) 
เมือ่พ ามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีว
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.29) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.88)

 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

                       า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอย

 

 

              นายจ ู่ใน  
ระดบัมาก ( = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.35) 

ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.74) 
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 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก

  
 ( = 4.03) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องทกัษะทาง

อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.18) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 
( = 4.14)  
 

        4.1  ค                   วามพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

ยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
บั 4.12 หรอื 82.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

การประเมนของ กิ .พ.ร. 

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่27 ดงัน้ี 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โด
งึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากพ

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 4.4800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.32 86.40 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.89 77.80 3.5600 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  4.02 80.40 4.0800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.18 83.60 4.7200 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 4.03 80.60 4.1200 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 4.12 82.40 4.4800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑ ายจ้างต้องการรบัเข้า านในองคก์รตท่ีนิ มาทาํง                 

     

ณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืความขยนัอดทน 
2.6   

 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่28 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 84.9 ตอ้งการบ
อ้ยละ 78.1 และความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน รอ้ยละ 7ร

  

                อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

นลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  ใ
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.726 1 
2. ความขยนัอดทน 5.096 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.877 3 
4 ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.055 4 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.836 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.726 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.356 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.781 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.726 9 
10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.575 10 

 
2

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะบรหิาร จิ มจีาํนวน 5 หลกัสตูร ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ีได้ 
คนืดงัน้ี              

 

บณัฑตท่ีิ แบบสอบถาม 
 

ของ
บณัฑตท่ีิ

.3.2  รายหลกัสตูร 
 

ธุรก

แบบสอบถามทีส่ง่กลบั

 จาํนวน จาํนวน ร้อยละ
หลกัสตูร 

ท่ีสงกลบั่ทาํงาน ทาํงาน 
1. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธ  (การจดัการ) ุรกจิบณัฑติ 33 6 18.2 
2. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุ  (การจดัการการผลติ) รกจิบณัฑติ 13 49 26.5 
3. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การเงนิ) 42 9 21.4 
4. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด) 44 9 20.5 
5. หลกัสตูรปรญิญาบญัชบีณัฑติ  167 36 21.6 

 
1 ณัฑิ กรอบมาต านคณุวฒิุ.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวิ กบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบิ ต ตาม รฐ  
    ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่29 ดงัน้ี 
 

1.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการ) 

                       บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

า่กบั 4.02 
 

 

กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เท

                      เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.20) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
( = 4.10) 
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                      สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงาน
ใหเ้สรจ็ฯ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.50) รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารแสดง 
ออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.33) สว่นเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)                        

 

1.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการการผลติ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการการผลติ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามกรอบมาตรฐานค วฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12 

     
ณุ

     อกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงอ

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.35) รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.29)     

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.69) รองลงมาคอื น้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน มกีาร
แสดงออกบ มากสงูสดุ (

ม

อ่ย  = 4.46) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.69)    

 

 1.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงน) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การเงนิ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบ่อย

ิ

มาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.36 

ารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกี

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.51) รองลงมาคอืดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.47)   

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากทีสุ่ดและบ่อยมาก โดยเรื่องความขยนั 
หมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด  ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.78) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ 
ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  ( = 4.67) ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 

     
่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.64 

 

    แสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยดา้น

ดุ  (

และการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง และความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละ

แปลผล ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.56  
 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การตลาด) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบ่อยมาก แต

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีาร

คณุธรรม จรยิธรรม และทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก ซึง่มี

คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.93  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา ั มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าส  = 3.31)   

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่น
รว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดู

 

 (  = 4.33) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.11) 
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สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ง
เพยีงพอต่อการใชง้าน  มกีารแสดงออกบอ่ย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุดเท่ากนัคอื 3.00 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ บญัชีบณัฑต ิ  
 

     

 

    มบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบญัชบีณัฑติ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรร

 = 4.37) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
( = 4.30)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญาั  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.88)   

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็น
กลุ่ม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.42) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน (  = 4.39) ความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.37)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อ
การใชง้าน  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.72)   
 

     2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่30 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหาร รุกจิ ิ บณัฑิ
 

ธ ต (การจดัการ) 

                       บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

 

     กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น 
ามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติม

ส  = 4.17)  รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่ ( = 4.13)   
 

     รผลติ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

     สด พฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน โดยดา้น
สาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการการผลติ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการกา
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแ งออกทาง

 = 4.40)  รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี ( = 4.36)   

งออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์

     อ กิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้  
า้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (

 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงิน) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การเงนิ) มกีารแสด
ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดง อกทางพฤต

ด  = 4.52)  รองลงมาคอืดา้นความมุง่มัน่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ 
( = 4.47)   
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2.4  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การ    ตลาด) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

    พ

่าเ ากนัก โดยดา้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงูมากนัก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น บวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น แต่มี

ค ฉลีย่ไม่สงูม  ( = 4.00) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มกีาร
แสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.39)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ บญัชีบณัฑต ิ  
 

                      บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบญัชบีณัฑติ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหา- 
วทิยาลยั ในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

ามคัค ีมคี่าเฉลีย่สสูุด (

 

    
ส  = 4.39) า้นสรา้งสรรคสว่นด  ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.98)   

 

     กิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้                  สาํหรบัผลการศกึษาพฤต
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะบรหารธรุกจิ ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่31 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจบณัฑิ ิ ิต (การจดัการ) 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการ) ในภาพรวม 

 

     มคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้ง

กัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ท  = 4.25) รองลงมาคอืดา้นทกัษะทางปญญา ั  ( = 4.08)    
 

ต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์

วามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ และการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มี

     

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจ

สจุรติ การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์
มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.33 สว่นเรือ่งค
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.67         
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการการผลติ ) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการการผลติ) 
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 
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                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.32)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.04)  สว่นดา้นความรู ้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.79)   

 

     
า่

อื เรือ่งความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์

สจุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  มคี เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.46 รองลงมาคอืระเบยีบวนิยัในการทาํงาน และ
ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัค 4.31  สว่น
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.62)  
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงนิ ) 
 

                   นา า้งมคีวามพ

ยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เ

 

     ยจ งึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การเงนิ) ในภาพรวม
ทา่กบั 4.35 

     งึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น ซึง่มคีา่เฉลีย่ 
อ

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพ
คอ่นขา้งสงู โดยดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.47) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ ( = 4.42) 

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความ งึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 
4.78 รองลงมาคอืความสามารถในการเร

พ

ยีนรูง้าน ( = 4.67)  ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความ
เพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่ ฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.78)   

 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบั ฑติของหลกัส
ยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท

     ณ ตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การตลาด) ในภาพรวม
า่กบั 3.89 

 

     วามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น โดย

อ

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคี

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.03) 
สว่นดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25) 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง ยกเวน้เรือ่ง

ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.50) รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด ( = 4.44) ส่วนเรื่องความรูร้อบต ีเ่กี่ยวขอ้งวัท กบังานทีท่าํ ได้รบัความ
พงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งตํ่ามาก ( = 2.89)   
 

3.5  หลกัสตูรปรญญาิ บญัชีบณัฑต ิ  
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบญัชบีณัฑติ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.15 
       

 

โ
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.42)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.23)  

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นาย า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัควา

จ

  มพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.56) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.44) สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ และการแสดงออกซึง่ภาวะ
ผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.86 
  
4.   ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่32  ดงัน้ี                

.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ  (การจดัการ) 

                นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน มคีวามสามารถ

              นายจ้างส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 84.6 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัย์สุจรติ รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อ 
.9   

             นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ต้องการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ขยนัอดทน  และมี

              นายจ้างส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัย์สุจรติ รองลงมาคอืมรีะเบยีบ
งาน ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากนัคอืร้อยละ 77.8 

ํ้าใจต่อเพือ่น

 

4
 

 
ในการเรยีนรูง้าน และรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.2 หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ  (การจดัการการผลติ ) 
 

 
เพื่อนรว่มงาน และขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 76
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงนิ ) 
 

  
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน  
 

4.4  หลกัสตูรปริญญาบรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

 
วนิัยในการทาํงาน และมทีกัษะในการสื่อสารและประสาน
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ บญัชีบณัฑต ิ  
 

               นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.1 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืมนี
รว่มงาน  รอ้ยละ 80.6 
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2.4

ลมุตวัอยาง่ ่

.1 ภาพรวมคณะ 
 

 1.  ข้อมลูทัว่ไปของก  

มตารางที ่33 ดงัน้ี 

ญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 69.2 โดยเป็นหวัหน้างาน
องบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 69.2 เช่นกนั มปีระสบการณ์การทาํงาน 15 - 19 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 30.8 รองลงมาคอื

ตามกรอบมาตรฐานค

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตา
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะประมง เป็นเพศห
ข

ไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 23.1  ซึง่นายจา้งทาํงานร่วมกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 42.3 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบครึง่หน่ึง หรอืรอ้ยละ 46.2 ทาํงานในหน่วยงาน
รฐับาล และหน่วยงานเอกชนซึง่มสีดัสว่นเทา่กนั  
 

2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 

ฏตามตารางที ่34  ดงัน้ี 

อบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบ่อยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไม่

า้น  พบวา่ 

                   กิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

                 ผลการศกึษาปราก
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกร

งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.79  เมือ่พจิารณาเป็นรายดส
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต  ( = 3.98) 
เมือ่พจิารณาเป อ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ

สงูสดุ (  = 4.15) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.12) ส่วนเ งการใช้

ทรพัยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด (
รื่อ

 = 3.77)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก

นกั ( = 3.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ แต่กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั
เช่นกนั โดยเรื่องความรูเ้กี่ยวกบังานทีท่าํ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.81)  ่วนเรื่องการนําความรู้

อื่นทีเ่ก วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
ส

ีย่  = 3.42)  
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบ่อย (  = 3.49) 
ดงออกบ่อยเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะห์เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแส

2.4  คณะประมง 
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อย่างเป็นระบบ มกีารแสดงออกบ่อยมาก  (  = 3.80) ส่วนเรื่องการสรา้งผลงานใหม่ / พฒันางานของตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.35)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง
 

บคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บอ่ยมาก (
  

 = 4.03) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.24)  รองลงมาคอืเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.20)  

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.63) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบอ่ย
มากสงูสดุ ( = 4.00) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดง 
ออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.08)   
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเ ยวกบัพฤติ ก่ี กรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  

กัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
รายดา้น  พบวา่ 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่35  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัล

มส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.79  เมือ่พจิารณาเป็นไ
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

   (  = 4.01) เมื่อ
พจิารณาเป็น ติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลี่ยรายขอ้ พบวา่บณัฑ

สงูสดุ ( = 4.15) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.12 ส่วนเรื่องการใช้

ทรพัยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด (
) 

 = 3.77)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
( = 3.73) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.85) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอั  
แนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38)  
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                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในด้านสรา้งสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สูง  
มากนกั ( = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.00) 
รองลงมาค ความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ (อื   = 3.80) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่าง 
ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.08)  
 

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.12) เมื่อ
ติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นงาน มคีา่เฉลีย่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑ

สงูสดุ ( = 4.24) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.20)    
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะประมง    
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่36 ดงัน้ี 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรว

ทา่กบั 3.77 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
มอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไม่สงูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

เ
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

 = 4.00) 
เมือ่พจิารณาเ มพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่ป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวา
สงูสดุ (  = 4.27) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน (  = 4.23) สว่นเรือ่การตรงต่อเวลา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.77)  
 

 ด้านความรู ้
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากน

 
กั ( = 3.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ แต่คา่เฉลีย่กไ็มส่งู

มากนกัเชน่กนั โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.72) สว่นเรือ่งความสามารถในการ
วเิคราะหข์ มลู มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (อ้  = 3.56) 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

 

                                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่

  
งูมากนกั (  = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมากและปานกลาง 

โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 3.92) สว่นเรือ่งการแสวงหา
ความรูใ้หม่ๆ  เพ ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ือ่  = 3.46) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอ่ ิ
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

บ 

                
มาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.70) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้ง

ือ่งความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระด
มคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมาก

และปานกลาง โดยเร บัมากสงูสดุ ( = 4.12)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ใน

 

ระดบั

 แตมาก ่มค่ีาเฉลีย่ไม่สงูมากนกั (  = 3.67) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจท
ะ  โดยเรื่องทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจใน

ัง้ในระดบั

มากแล ปานกลาง ระดบัมาก

สงูสดุ ( = 3.96)  

 

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

            ผลการ

                

   ศกึษาปรากฏตามตารางที ่ 37 ดงัน้ี 

ศกึษาความ

บั 3.77 หรอื 75.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.0800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่าก
ก
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.00 80.00 4.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.64 72.80 2.5600 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.60 72.00 2.4000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.70 74.00 2.8000 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.67 73.40 2.6800 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3.77 75.40 3.0800 
 
5 บัเข้ามาทาํงานในองคก์ร.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการริ                 
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่38 ดงัน้ี 

ซื่อสตัยส์จุรติ ความรบัผดิชอบ
า่กนัคอืรอ้ยละ 88.5  

              อยา่งไรกต็ามเมือ่นําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน้ําหนกัใน

ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
 

 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความ
ต่องานทีท่าํ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ซึง่มสีดัสว่นเท
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8.231 1 
2. ความขยนัอดทน 6.923 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.731 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.308 4 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 5.000 5 
6. การตรงต่อเวลา 4.308 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.231 7 
8. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.192 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.038 9 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       1.731 10 
11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1.731 10 
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2.5.1  ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่

2.5  คณะมนุษยศาสตร ์

 
 

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่39 ดงัน้ี 

องบณัฑติคณะมนุษยศาสตร ์ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 61.5  โดยเป็นหวัหน้า
ส่วนประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัส่วนค่อนขา้งกระจาย โดย

มเ่กนิ 5 ปีมสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 34.6 ซึง่ระยะเวลาทีน่ายจา้งทาํงาน

ยจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมี
ดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 36.5 

  
 

                 นายจา้งข
งานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 53.8 
นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไ

รว่มกบับณัฑติกม็สีดัสว่นคอ่นขา้งกระจายเชน่กนั โดยนา
ส
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.8  ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่40  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยม

เทา่กบั 4.03  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
คีา่เฉลีย่

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

 

  ( = 4.24) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.39)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน ( = 4.38)   

                      

 

  ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.90) เม จิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื
จบัใจความได ้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด (

ือ่พ

 = 3.98) รองลงมาคอืความสามารถน วามรูท้ีเ่รยีําค นมาประยุกตก์บังานทีท่าํ

หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  (  = 3.94) สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 
( = 3.75) 

 

 
 
 
 



 44 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 

             
 

         บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกัไ  (  = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการแสวงหา
วามรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ค  = 3.92)  สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเอง
ยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (อ  = 3.69)  

ร์ะหวาง่ บคุคลและความรบัผดชอบิ  
 

   ด้านทกัษะความสมัพนัธ
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม
บ่อยมาก ( = 4.25) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ บวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  
โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ม ีย่สงูสดุ (

พ

คีา่เฉล  = 4.37) 
 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคิ ิ
 

โนโลยีสารสนเทศ 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
( = 3.93) มือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชภ้าษาไทยฯ 
ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

 เ
 = 4.15) สว่นเรือ่งความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห์

และแปลผล ม า่เฉลีย่ตํ่าสดุคี  ( = 3.63)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่41 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

 

ในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  ด้านสาํนึกดี 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม  (  = 4.21) เมื่อ
า่เฉลพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคี ีย่

สงูสดุ ( = 4.39) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.35)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.08) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.38)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.29)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ญหาใน ารทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ั มคีา่เฉล ตํ่าสดุ (ป ก ีย่  = 3.71)  
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                            ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก ( = 3.90) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ แต่บางขอ้กม็คี่าเฉลีย่ไม่สงูมากนัก โดยเรื่องความ 
ามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

พ

ส  = 4.15) รองลงมาคอืความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
รแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร (/ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่กา  = 4.04) สว่นเรือ่งความคล่องแคล่ว สามารถ

ใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.63)  

ม

 

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสา คัคใีนภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.26) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ และมคี ฉลีย่ค่อนขา้งสงู โดยเรื่องการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

่าเ

 = 4.37) รอง มาคอืควาลง มร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.27) 

อ ท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะมนุษยศาสตร์
 
4.  ความพึงพ ใจของนายจ้าง  

่อ 7 เ า

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่42 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต บณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.9 มือ่พจิารณ

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

 = 4.28) 

ีย่สงูสดุ

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ และมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉล  ( = 4.44) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.40)   

เฉ

 

   ด้านความรู้ 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่า ลีย่ไม่สงู

มากนกั ( = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคี่าเฉลีย่สงูส  (ุด  = 4.13) ส่วนเรื่องความรูร้อบตวัทีเ่กีย่ว อ้งกบังานทข ีท่าํ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.75) 

 

                

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไม่สงูมากนกั (  = 3.85) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่อง
ค มสามารถวา ในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.15) สว่นเรือ่งความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห์
สถานการณ ั์และแกป้ญหา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.71) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (

                  
 = 3.96) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พ วา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ

รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
บ

 = 4.21) รอง ลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.10)  
ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.56) 

 

โนโลยีสารสนเทศ 

 

เฉ

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคิ ิ

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก แต่มคีา่ ลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.83)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทค โลย ี / คอมพวิเตอร ์  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (โน  = 4.10) รองลงมาค ทกัษะใน

การสือ่สารและประสานงาน (
อื

 = 4.04)  
 

                                 4.1  

5 
นภ ดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 หรอื 79.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.8800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

คาํนวณได้ 
มเกณฑ์

การประเมนของ กิ .พ.ร. 

ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่43 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ใ าพรวมไ

ก
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.28 85.60 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.87 77.40 3.4800 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.85 77.00 3.4000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 3.96 79.20 
    รบัผดิชอบ 

3.8400 

5. ดา้นทกัษะการ งิตวัเลข การ 
สีารสนเทศ 

วเิคราะหเ์ช 3.83 76.60 3.3200 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลย

รวม 3.97 79.40 3.8800 
 
5 เข้า านในองคก์ร.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัิ มาทาํง                 
 

       การศกึษาปรากฏตามตารางที ่44 ดงัน้ี 
 

 ติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ และขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 
88.5  รองลงมาคอืการตรงต่อเวลา รอ้ยละ 84.6 ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน และความรบัผดิ งานทีท่าํ 
ึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 82.7 

               ผล

               นายจา้งสว่นใหญ่ตอ้งการบณัฑ

ชอบต่อ

ซ
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                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

ํ้าหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  น
 

ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.981 1 
2. ความขยนัอดทน 5.788 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.615 3 
4. การตรงต่อเวลา 5.231 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.212 5 
6. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.038 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.962 7 
8. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2.423 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1.942 9 
10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1.808 10 

 
2

 
 รญิญาตรขีองคณะมนุษยศาสตร ์มจีาํนวน 13 หล ซึ่งในการวจิยัค ี้ได้ 
แ             

 
หลกัสตูร 

จาํนวน
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ร้อยละของ
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

.5.2  รายหลกัสตูร 

                หลกัสตูรระดบัป กัสตูร รัง้น

บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี  
 

1. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การเดนิทางและท่องเทีย่ว) 18 4 22.2 
2. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) 25 9 36.0 
3. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบ ฑติ (ดนตรไีทย) 19 ณั 3 15.8 
4. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาส ดนตรตีะวนัตก) ตรบณัฑติ ( 8 2 25.0 
5. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ปรญัชาและศาสนา) 6 1 16.7 
6. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาญีปุ่น่) 15 3 20.0 
7. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 26 8 30.8 
8. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรัง่เศส) 15 3 20.0 
9. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาเยอรมนั) 7 2 28.6 
10. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) 15 3 20.0 
11. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจนี) 9 4 44.4 
12. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สือ่สารมวลชน) 24 4 16.7 
13. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (วรรณคด)ี 15 6 40.0 
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1 อกของบณัฑติ มกรอบมาต านคณุวฒิุ.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงอิ ิ  ตา รฐ  
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่45 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การเดนทางและทองเท่ียวิ ่ ) 

     ออกทาง

ณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมากทีส่ดุ  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.51 

 

กิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก ซึง่

 

1
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การเดนิทางและท่องเทีย่ว) มกีารแสดง

พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานค

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.80) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ( = 4.65)  

 

                        สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพือ่น
รว่มงาน ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออก

 

(การโรงแรม) 

 

     งออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สูงสุด

บอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00                            

1.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ 
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.94 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสด

(  = 4.18) รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.13)     

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.56) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มกีาร
แสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.33) สว่นเรือ่งความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล มี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.56)    

 

บ
 

ือ่ า้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น  ยกเวน้ 
ดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ั

1.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ดนตรีไทย) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ดนตรไีทย) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวม ่อยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.34 

                  เม พจิารณาเป็นรายด

(  = 4.50) รองลงมาคอืดา้นความรู ้ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก 
( = 4.42)   

 

     
ามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยุกตก์บังานทีท่าํฯ 

การนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ ความคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ การแสวงหา

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่น
ร่วมงาน ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ความส
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ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง  การสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ความรว่มมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ และความสามารถใช้

อุ รณ์ / เทคโปก นโลย ี/ คอมพวิเตอรฯ์  มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67  
 

     

 

    

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ดนตรีตะวนัตก) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ดนตรตีะวนัตก) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ย โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.41 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยดา้น
ความรู ้มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (  = 3.63)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา และดา้นทกัั ษะการวเิคราะหเ์ชงิ

วัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุดเท่ากนัคอื 3.13   
 

                       ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน

     าม

     
รม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (

ต

สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ

รว่มงาน และความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.00 สว่นบางเรือ่งมี
คา่เฉลีย่เพยีง 3.00  
 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาญีปุ่น่ ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมต
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นคณุธรรม จรยิธร  = 4.67)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.40)      

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งความขยนั หมัน่เพยีร 
อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 5.00) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพือ่น
รว่มงาน  ความเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม  ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ความรูเ้กีย่วกบั

     

 

อกบอ่ยทีส่ดุ (

งานทีท่าํ ความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 
การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการ
ใชง้าน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67  

 

1.6  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาไทย) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงอ  = 4.60)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก ( = 4.45)  

 

                       ัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นสาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกท

รว่มงาน และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 
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4.75 รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน ( = 4.62) ส่วนเรื่องความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ และ
การสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเ อง มกีารแสดงออกบอ่ยมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (น่ื  = 3.62)  

1.7  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาฝรัง่เศส

  
 

) 

 

     

 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรัง่เศส) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งตํ่าเท่ากบั 2.88 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.20) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา คี่ั าเฉลีย่ ม
ตํ่าสดุ ( = 2.08)  

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยและไมบ่อ่ย ยกเวน้เรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรติ
เพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.00)  สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเอง

บ่อยา่งต่อเน่ือง  บณัฑติแสดงพฤตกิรรมไม อ่ยนกั และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 1.67)    
 

1.8  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาเยอรมนั) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาเยอรมนั) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

 

กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
กัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ท   = 4.30) รองลงมาคอืดา้นความรู ้และ

ยสีารสนเทศ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.13  

ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํฯ การยอมรบั
ีจ่ะท  

 

 มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโล
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม 
ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ความสามารถนําความรูท้
และใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ความมุง่มัน่ท าํงานใหเ้สรจ็ฯ และการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง
มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  
 

1.9  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาองักฤษ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.21 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมทัง้บ่อยที่สุดและบ่อยมาก

ึง่ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบซ  = 
4.80) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ( = 4.60)    
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนั
คอื 5.00 ส่วนเรื่องการนําความรูอ้ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด  
( = 3.33) 
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1.10  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาจีน) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจนี) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคี เฉลีย่เทา่กบั

     
า่  4.13 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( = 4.45) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ( = 4.25)    

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยทีส่ดุและบ่อยมาก โดยเรื่องความร่วมมอืในการ
ามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ และการยอมรบัทัง้ผดิและ

     

 

ง ฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น

ทาํงานเป็นกลุม่ การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน คว
ชอบจากผลงานของตนเอง  มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  
 

1.11  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ส่ือสารมวลชน) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สือ่สารมวลชน) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสด ออกทางพ

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.10) สว่นดา้นอื่น มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั    

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร 
ดทนในการทาํงาน ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ความมุง่มัน่ทอ ีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ และความ 

อ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.25 สว่นสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบ
ความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล มกีารแสดงออกบอ่ยและมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.75) 
 

1.12  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วรรณคดี) 
 

                        
โด

 

็น

ุ

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (วรรณคด)ี มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก ยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.21 

                  เมื่อพจิารณาเป รายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึ่งดา้น

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สงูสด (  = 4.37) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.33)  

 

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร   
งูสดุอดทนในการทาํงาน  มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่ส  ( = 4.67)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจชว่ยเหลอืเพือ่น

รว่มงาน การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ และการยอมรบัทัง้ผดิและชอบ

จากผลงานของตนเอง ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50 
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2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่46 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การเดนทางและทองเท่ียวิ ่ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การเดนิทางและท่องเทีย่ว) มกีารแสดงออกทาง
ฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมากทีส่ดุ  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.51 

 

                      เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บ่อยทีสุ่ดและบ่อยมาก 
ยด้านสาํนึกด ีและด้านสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.75   

 

.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การโรงแรม) 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

 

พ

โด

2
 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.94 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น 
สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.22)  รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่  ( = 4.11)   
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต (ดนตรีไทย) 
 

ิ

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ดนตรไีทย) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
ีย่เทา่กบั 4.34 

 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉล

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.56) รองลงมาคอืดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบ่อยมาก ( = 4.47)   

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ดนตรตีะวนัตก) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
่ากบั 3.41 

 

    

 

2.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ดนตรีตะวนัตก) 
 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่เท

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น แต่มี

ค่าเฉลีย่ไม่สงูมากนัก โดยดา้นสาํนึกด ี มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (  = 3.60) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มกีาร
แสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

     (ภาษาญีปุ่น่ ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

    างพฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดย 
ดา้นสาํนึกด ีมกีารแสดงออกบ่อยทีส่ดุ และมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29 

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกท

 = 4.60) รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่ ( = 4.50)                    
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2.6  หลกัสตูรปริญญาศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาไทย) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไท  มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวม อ่ยมาก โดย

     ย)
บ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 

 

    แสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีาร

ดา้นสาํนึกด ีมกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.58)  รองลงมาคอืดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยมาก ( = 4.42)   
 

2.7  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาฝรัง่เศส) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรัง่เศส) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉล เทา่กบั 2.88 ีย่
 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยทกุดา้น โดยดา้นสามคัค ี
มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( = 3.44) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.70)   

 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

 

2.8  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาเยอรมนั) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาเยอรมนั) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.17)  รองลงมาคอืดา้นสรา้งสรรค ์( = 4.05)   

 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดย

 

2.9  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาองักฤษ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.21 

ดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ และมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.89)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.60)   

กิรรมตาม 

 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

 

2.10  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาจีน) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจนี) มกีารแสดงออกทางพฤต

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.13 

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.42)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.15)   

 

                   เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

 

2.11  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ส่ือสารมวลชน) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สื่อสารมวลชน) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

  
สาํนึกด ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.00)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.58)   
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2.12  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (วรรณคดี) 
 

                   บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (วรรณค     ด)ี มกีารแสดงออกทางพฤติกรรมตาม 

    ง ตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

ุ่งมัน่  มคี่าเฉลีย่สงูสุด

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.21 

 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสด ออกทางพฤ

ม  ( = 4.33)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.30)   
 

 

ยจ

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  
3.  ความพึงพอใจของนา ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะมนุษยศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่47 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑิ ิต (การเดนทางและทองเท่ียวิ ่ ) 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การเดนิทางและทอ่งเทีย่ว) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.43  โ

 

                      เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดย 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด และมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.80) รองลงมาคอื

ดา้นความรู ้(
 

 = 4.56) 
 

ติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความ
บัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00 

ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ความสามารถในการเรยีนรูง้าน         
่ากนัคอื 4.75 ส่วนเรื่องการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ้า 

 / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บั

รม) 

 

 เม าเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑ

ซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระด
รองลงมาคอืระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ความขยนัอดทน 
ละความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ซึ่งมคี่าเฉลีย่เทแ

ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์

ความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.75 
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑิต (การโรงแ
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 

                 ื่อพจิารณ

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.36) ส่วนดา้นทกัษะทางปญญาั  มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75) 
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.56) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ระเบยีบ 
วนิัยในการทาํงาน และการตรงต่อเวลา  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.33 ส่วน
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เรื่องการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่า
เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)  
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปิ ศาสตรบณัฑต ิ
 

(ดนตรีไทย) 

     

 

     

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ดนตรไีทย) ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.38 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (  4.67) รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัมาก (

= 
 = 4.47) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจ 
ต่อเพือ่นรว่มงาน ระเบยีบวนิ

 

 ยัในการทาํงาน ความขยนัอดทน ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ความสามารถในการ

เิคราะหข์อ้มลู ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ และทกัษะทางอุปกรณ์ 
กทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67  

 

     ยดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง 

ว

/ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมา
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ดนตรีตะวนัตก) 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ดนตรตีะวนัตก) ในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.55 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรา

โดยดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.00) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความ 
สมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (  = 3.88) ส่วนดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.00) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกล
 

าง โดยเรือ่งความ
ื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน  ความขยนัอดทน  การตรงต่อเวลา  ความรูใ้น

ารถในการเรยีนรูง้าน ความสามารถในการทาํงาน

                        

 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้

ซ

สาขาวชิาทีเ่รยีน ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ความสาม
เป็นกลุม่ ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และความสามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก 
ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.00   
 

3.5  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
 

นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาญีป่นุ่) ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 

                       
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.73)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก ( = 4.42) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรื่องความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจใน

 

ระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสดู ( = 5.00)  รองลงมาคอืเรื่องมน้ํีาใจต่อ
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เพือ่นรว่มงาน ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ความขยนัอดทน การตรงต่อเวลา ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ความ 
กลุ่ม และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มคีา่เฉลีย่

 (ภาษาไทย) 

     

 

็นรายด ท

สามารถในการเรยีนรูง้าน ความสามารถในการทาํงานเป็น

เทา่กนัคอื 4.67  
 

3.6  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑิ ิ ิต
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.16 

                       เมือ่พจิารณาเป า้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบ กุดา้น ยกเวน้
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.50) รองลงมาคอืดา้นทกัษะทางปญญาั

ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก (
 

 = 4.22) 
 

                  สาํหรบัรายขอ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรื่องมี

น้ําใจต่อเพือ่นร่วม

้

งาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสดู (  = 4.75) รองลงมาคอืเรื่อง
วามซื่อสตัยส์จุรตค ิ  ( = 4.62) และความขยนัอดทน ( = 4.50) ส่วนเรื่องการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ้า ไดร้บั

ความพงึพอใจในระดบัมาก และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.50) 

 (ภาษาฝรัง่เศส) 

 

     า้น ายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัปานกลางทกุดา้น โดยดา้น
 

 

3.7  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑติ ิ ิ
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรัง่เศส) ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.84 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายด  พบวา่น
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.08) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเพยีงั  2.50 
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัปานกลางเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งมี

น้ําใจต่อเพือ่นรว่มงาน ดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก  แ มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( ไ ต่  = 3.67) สว่นเรือ่งความคดิ
รเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ และการแสดงออกซึง่ าวะผูนํ้า ภ ไดร้บัความพงึพอใจระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่
ํ่าสดุเทา่กนัคอื 2.00 

 

3.8  กัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาเยอรมนั) 

     งหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาเยอรมนั) ในภาพรวม 

     ยจ  
า้นท ีย่

วามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  

ต

หล
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติขอ

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 
 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นา า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นความ
มัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และด กัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลส

เทา่กนัคอื 4.13  
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความรู้
ในสาขาวชิาทีเ่รยีน ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี
/ คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัค
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3.9  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาองักฤษ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณั     ฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) ในภาพรวม 

 

     
  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  = 4.80)  

สามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 
ึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 

 

     ฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาจนี) ในภาพรวมอยู่

     งึ ติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน และความขยนัอดทน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่มี
คา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00  รองลงมาคอืเรือ่งระเบยีบวนิยัในการทาํงาน และความ
ซ

3.10  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ภาษาจีน) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณั
ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96 

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพ พอใจต่อบณัฑ

คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.20)  

                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีสุ่ดและมาก โดยเรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50 สว่น
เรือ่งการตรงต่อเวลา ไดร้บัคว

 

ามพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)   
 

ชน) 

 โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.60 

ผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสุด 

3.11  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (ส่ือสารมวล
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สือ่สารมวลชน) ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั

 

                      เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดย
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบั

( = 3.88)  

                 
 

ีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.25  
ว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

คอื 2.75   

 

       ื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉล
ส

ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนั
 

3.12  หลกัสตูรปรญญาศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วรรณคดี) 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (วรรณคด)ี ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 

               เม
 = 4.33)  
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                      สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรื่องความขยนัอดทน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.67) รองลงมาคอืเรื่องความรบัผดิชอบต่อ
งานทีท่าํ และทกัษะในการสื่อสารและประสานงาน ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.50 ส่วนเรื่องการแสดงออกซึ่งภาวะ
ผูนํ้า และความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ

เทา่กนัคอื 3.33   
 
 4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่48  ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบ ฑติ ิ  (การเณั ดนทางและทองเท่ียวิ ่ ) 
 

้างทัง้หมด ต้องการบณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน  และขยนั
ดทน รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนรว่มงาน  ตรงต่อเวลา มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน และมคีวามรบัผดิชอบ

บณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน  ตรงต่อเวลา
งานใหม ่ มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ

บิตัิงานได้ มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีวามสามารถในการบรหิาร

าญ่ีปุ่ น) 

ตัยส์จุรติ มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ขยนัอดทน มี

ูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ  และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน  

.6   หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษาไทย) 

นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน  รองลงมาคอืมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มรีะเบยีบวนิยั

                 นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน และมี

ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์ผลงานใหม่ 
 

4.2 หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (การโรงแรม) 
 

               นายจ
อ

ต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 88.9   
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ดนตรีไทย) 
 

               นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติที่มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน   
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ดนตรีตะวนัตก) 
 

               นายจ้างทัง้หมด ต้องการ
มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ล

ปฏ

จดัการงานทีท่าํ และมทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์   
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษ
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อส

ความร
 

4
 

                
ในการทาํงาน ตรงต่อเวลา และมคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 87.5 
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4.7  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษาฝรัง่เศส) 

นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  มรีะเบยีบวนิยัในการ 

นั) 

.9   หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษาองักฤษ) 

จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   มรีะเบยีบวนิยัในการ

ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน   ขยนัอดทน  และ

ซื่อสตัยส์จุรติ  และขยนัอดทน  รองลงมาคอืมรีะเบยีบวนิยัใน
ใหม ่ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 75.0 

อดทน รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ตรงต่อเวลา 
อ้ยละ 83.3 

 

                
ทาํงาน ขยนัอดทน ตรงต่อเวลา มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน และความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห์
สถานการณ์และแกป้ญหาได้ั  
 

4.8  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษาเยอรม
 

                นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน ขยนัอดทน 
ตรงต่อเวลา และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน  
 

4
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์

าํงาน  ขยนัอดทน  และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน ท
 

 4.10  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษาจีน) 
 

                นายจา้งทัง้หมด 
ตรงต่อเวลา 
 

 4.11  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ส่ือสารมวลชน) 
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวาม

การทาํงาน  ตรงต่อเวลา และมคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงาน
 

 4.12  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (วรรณคดี) 
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนั

และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน  ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 
 
 

.6.1  ภาพรวมคณะ 

.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่

2
 

1  

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่49 ดงัน้ี 

               นายจา้งของบณัฑติคณะวนศาสตร ์ เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ถงึรอ้ยละ 78.6 โดยเป็นหวัหน้า
านของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 71.4  มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 32.2  ซึง่นายจา้ง
าํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 42.9 

 ภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งประมาณ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 75.0 ทาํงานในหน่วยงาน
รฐับาล  
 

ายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

 

  
 

  
ง

ท
 

                สาํหรบัประเ

2.  ความคดเหน็ของนิ  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่50 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 4.01 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.18) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่
งสดุสู  ( = 4.30) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.27) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร

ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.96)  
 

                      ด้านความรู ้

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก
 

  (  = 3.91) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สูงสุด 
( = 4.02) รองลงมาคอืการนําความรู้อื่นที่เกี่ยวขอ้งมาใช้ในการทาํงานฯ ( = 3.95) 

                    

่ม

 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมบอ่ยมาก แต คีา่เฉลีย่

ไมส่งูมากนกั ( = 3.84) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความคลอ่งแคล่ว

2.6  คณะวนศาสตร ์
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ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.91) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.64)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บอ่ยมาก ( = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ท านเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (าํง  = 4.25) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน และความมุง่มัน่ที่
ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.24  

  

จ
 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.85) เมือ่พจิารณา ็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโล / คอมพวิเต

เป

ย ี อร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมาก
งูสดุ (ส 

และมี

 = 4.29) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.40)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตาิ ิ ิ มอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่51 ดงัน้ี 
 

                      ณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่ก

ด

บ

บั 4.01  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึก ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบอ่ยมาก (  = 4.13) เมือ่พจิารณา

เป็นรายข  พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน  มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
(

อ้

 = 4.30) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.27) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของ
น่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุห  ( = 3.96)  

                      ด้านมงุมัน่่  

ดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

 

  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมใน  = 4.09) เมือ่พจิารณา

่เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีาเฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.25) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ( = 4.24)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มีั คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ป  = 3.84)  
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ในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

มากนกั ( = 3.83) เมือ่พจิา
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 

รณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถ
คอมพวิเตอร์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด 

( = 4.29) รองลงมาคอืการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ ( = 3.95) ส นเรือ่งความสามารถใช้

ภาษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
ว่

 = 3.40)      
                    

                             ด้านสามคัคี 
 

 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก   (  = 4.20) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (

พ

ส  = 4.25)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  ( = 4.24)  
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวนศาสตร ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่52 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม
 

 จรยธรรมิ  

                 า                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัม ก ( = 4.19) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่

สงูสดุ ( = 4.44) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.31)   
 

 ด้านความรู้

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

 

 

 (  = 3.97) เมื่อ
บัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระด

สงูสดุ ( = 4.20)  
 

                                ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                 ณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบ  = 3.90) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.14)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.79) 

 

                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุ ลและความ่     ค รบัผดชอบิ  

 

                    ามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก

                   นายจา้งมคีว
 ( = 4.01) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
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รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.29) รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 4.20)   
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.66) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

จต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใ
มาก ( = 3.90) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้  โดยเรื่อง ษะทาง

อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
ทกั

 = 4.20) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี่
เกีย่วขอ้งกบังานท าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ีท่  = 3.73) 

 
 

                เมนของ กิ .พ.ร. 

กึ

บัเกณฑ

ดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

มเกณฑ์

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประ
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่53 ดงัน้ี 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศ ษาความ

พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 หรอื 79.80 % และเมื่อนําไปเทยีบก ท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.9600 คะแนน  สาํหรบัราย

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเ่ ฉล่ียท่ี คะแนนท่ีได้ตา
คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้น ุณธรรม จรยิธรรม 4.19 83.80 4.7600 ค

2. ดา้นความรู ้ 3.97 79.40 3.8800 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.90 78.00 3.6000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 4.01 80.20 4.0400 
    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.90 78.00 3.6000 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3.99 79.80 3.9600 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                      ผลกา ากฏตามตารางที ่
 

 ัง้หมดหรอืรอ้ยละ 91 งการบณัฑติท ขยนัอดทน รองลงม ซื่อสตัย์

ส รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัส่ กนัคอืรอ้ยละ 
 
 เมื่อนําลกัษณะของบณั าเรยีงลาํดบัค งการโดยพจิารณาจา ํ้าหนัก

ใ

 
 
 
 

รศกึษาปร 54 ดงัน้ี 

               นายจา้งเกอืบท .1 ตอ้ ีม่คีวาม าคอืความ

จุรติ  และความ
 

วนเทา่ 85.7   

               อย่างไรกต็าม
นลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  

ฑติม วามตอ้ กค่าถ่วงน
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.000 1 
2. ความขยนัอดทน 5.982 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.679 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.196 4 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.268 5 
6. การตรงต่อเวลา 3.911 6 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.143 7 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.857 8 
9. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.375 9 
10.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2.268 10 

 
2.6.2  รายหลกัสตูร 
 
 รระดบัปรญิญาตรขีองคณะวนศาสตร ์ มจีาํนวน 4 หลกัสตู การวจิยัครัง้น้ีไ บบสอบ 
ถ
 

 
ตูร 

จาํนวน
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

จาํนวน
บสอบถาม 
ี่สงกลบั่  

ร้
ฑตท่ีิ

 

                หลกัสตู ร ซึง่ใน ดแ้

ามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี              

อยละของ
หลกัส แบ บณั

ท ทาํงาน
1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร)์ 96 49 1.0 5
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยเียื่อกระดาษ) 7 1 4.3 1
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรแ์ละ 11 3 7.3 2
    เทคโนโลยทีางไม)้ 
4. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ ((วนศาสตร)์ และ 

รบณัฑติ (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) 
9 3 33.3 

    หลกัสตูรศลิปศาสต
 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่55 ดงัน้ี 
 

1.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ 

       ศาสตร)์ ฤตกิรรมต อบ

ม
 

       าเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ
ค งูสดุ (

 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วน
 4.04 

มกีารแสดงออกทางพ ามกร

าตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั

               เมือ่พจิารณ
วามสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่ส  = 4.23)  รองลงมาคอื นคณุธรรม รม ดา้ จรยิธร

( = 4.20)   
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     อืเพื่อน

ากสงูสดู (
                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหล
รว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยม  = 4.33) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม และความ 
ามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนั คอื 4.31 

ยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ส

สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพ
ตํ่าสดุ ( = 3.40)   
 

1.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศ     าสตรแ์ละเทคโนโลยทีางไม)้ มกีารแสดงออก

     
า้น ยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

ทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.61 
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกือบทุกด้าน ซึง่
ด คณุธรรม จร  ( = 3.87) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา ั มกีารแสดงออกบอ่ย 
และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)   

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องมน้ํีาใจช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ การใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ และความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มี
คา่เฉลีย่ า่กนัคอื 4.

     

เท 00 สว่นเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.00) 

 

กี

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.40    

ะม ํ่าสดุ (

 1.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ และศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร)์ และศลิปศาสตรบณัฑติ (สงัคมวทิยาฯ) 
มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติม ารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน  ซึ่งดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะ

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยทีส่ดุ บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความขยนั 
หมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน  ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ และความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ 
มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและให้ั

เหตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย แล คีา่เฉลีย่ต  = 3.00) 

ยาลยั
 

2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิ  

    
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 

 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่56 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม  
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                      เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.25)   

2.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) 
 

                  บณัฑติของหล ตูรปรญิญ

 

     กัส าวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางไม)้  มกีารแสดงออก 
ทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สูงมากนัก โดยมคี่าเฉลีย่

 

     ารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกั ซึง่ดา้นสาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

เท่ากบั 3.61 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกี

ไ  = 3.87)   
 

2.3  กัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ และศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

ะศลิปศาสตรบณัฑติ (สงัคมวทิยาฯ) 

      พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นสาํนึก
ด ีและดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนั คอื 4.33   

                       ทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้

 

หล  
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร)์ แล
มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น

 

สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาว
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวนศาสตร ์  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที่ 7 ดงัน้ี  5

     

 

3.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร)์ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านายจ้างมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.21)   

 

ดุ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกขอ้  โดยเรื่องความซื่อสตัย์
สจุรติ มคีา่เฉลีย่สงูส  ( = 4.48) รองลงมาคอืเรือ่งมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  ซึง่ม
คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.33 สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.69)        
 

ทคโนโลยีทางไม้) 

    ลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์และ
ทคโนโลยทีางไม)้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 

 

3.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตรแ์ละเิ
 

                 นายจ้างมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของห

เ
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง  
ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 3.80) สว่นดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลขฯ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.17)  

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นา า้งมคีวามพยจ งึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและระดบัปานกลาง โดยเรือ่ง

 เ
 

ความซื่อสตัยส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
และทกัษะทางอุปกรณ์ / ทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 
4.00 สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง
ละมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  (แ  = 2.76)                         

 

3.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ และศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

     รบณัฑติ (วนศาสตร)์ และศลิป-
ศาสตร ์(สงัคมวทิยาฯ) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

 

 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสต

 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม และดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.33   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกขอ้ ซึง่หลายเรื่องมคี่าเฉลีย่
ค่อนขา้งสงูคอื 4.33   
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึ าปรากฏตามตารางที ่58 ดงันษ ี้                

 

.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ และศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  มรีะเบยีบวนิัยใน

 

4.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วนศาสตร)์ 

                 นายจ้างเกอืบทัง้หมด หรอืรอ้ยละ 91.8 ต้องการบณัฑติที่ขยนัอดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่อ
งานทีท่าํ รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 85.7 
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดต้องการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน ขยนัอดทน  
และตรงต่อเวลา   
 

4
 

               นายจ้างทัง้หมดต้องการบณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ 
การทาํงาน  และตรงต่อเวลา 
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2.7.1  

2.7  คณะวทยาศาสตริ  ์

ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่59 ดงัน้ี 

               นายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตร ์ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 60.5  โดยเป็นหวัหน้า
านของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละถงึรอ้ยละ 81.4 สว่นประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย 
ดยนายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานประมาณ 5 - 9 ปีมสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 44.2  ซึง่ระยะเวลาทีน่ายจา้ง
าํงานร่วมกบับณัฑติกม็สีดัส่วนค่อนขา้งกระจายเช่นกนั โดยนายจา้งทาํงานร่วมกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 

ะ 41.9 
 

               สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งประมาณ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 74.4  ทาํงานในหน่วยงาน
อกชน  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

 

  
ง

โ

ท

เดอืนมสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยล

  
เ
 

2  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่60  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.99  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.25) 

รวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี

สมัมาคา  (  = 4.44) รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 
( = 4.33)   
 

                      ด้านความรู ้
 

ดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก

กั

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมใน

น  ( = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่คา่เฉลีย่กไ็มส่งูนกัเชน่กนั โดย
การนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.81)  
 

                      ด้านทกัษะทางปัญญา 

                 พฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั

 

      บณัฑติมกีารแสดงออกทาง

 (  = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งการ
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แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.84)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการั

ทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.49)  
 


 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม  
บ่อยมาก ( = 4.27) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  
โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.42) องลงมาคอืการยอมรบั

และให กยีรตเิพือ่นรว่มงาน (
ร

เ้  = 4.30) 
 

 ิ ิ  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออก

(  = 3.88) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.21) 
ส่วนเรื่องความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.44)  
 
3.  ความคดิ ตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมิ ท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอิ  

ยดา้น  พบวา่ 
 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่61 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99  เมือ่พจิารณาเป็นรา

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.22) เมื่อ
พ รณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ  
มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (
จิา

 = 4.44)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  ( = 4.23)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 3.95) เมือ่พจิารณา

สดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีาร
แ  ( = 4.33)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ( = 4.23)  

เ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้  มกีารแสดงออกบอ่ย และมีสว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหั

คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.49)  
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                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.80) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑ แสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความสามารถ อุ้ปกรณ์ / ติ ใช เทคโนโลย ี

งหาความรูแ้ละการสือ่สาร แสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสว  (  = 4.21) รองลงมาคอื 
ความสามารถ ชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค์ใ  ( = 4.07)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ
ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน  มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.44)  
 

                             ด้านสามคั ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (

ค

  = 4.31) เมื่อ
พจิารณาเป็นราย อ้ พบว่าบข ณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ และมคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งสงู โดยเรื่องความร่วมมอืใน
ารทาํงานเป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุก  (  = 4.42) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นร่วมงาน 

( = 4.30) 

ีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร์ิ
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีม  

ีย่

 

                 มพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่62 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉล เทา่กบั 3.97 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  

                         นายจา้งมคีวา  = 4.27) 
งูเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ และมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งส  โดยเรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.42) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.37)  
 

   ด้านความรู ้

 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั ( = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้น
าขาวชิาทีเ่รยีน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (ส  = 3.93) สว่นเรือ่งความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 

ดุเทา่กนัคอื 3.74 

                ยจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 

และความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าส
 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นา
ไมส่งูมากนกั ( = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด ( = 4.09) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ 
สรา้งสรรค์ผลงานใหม่  แต่มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.60) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (

                
 = 3.97) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดย ือ่งความา่ เร

รบัผดิชอบต่อง ามพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (านทีท่าํ ไดร้บัคว  = 4.28) รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงาน
เป็นกลุ่ม ( = 4.14) ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.51) 

ท

  

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้น กัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 3.92)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เท บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์  ไดร้  ( = 4.23) รองลงมาคอืทกัษะในการ
สือ่สารและประสานงาน ( = 3.91)  
 

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่63 ดงัน้ี 

 

                

                ก.พ. 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
า และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 
พงึพอใจของน ยจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 หรอื 79.40 % 
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.8800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.27 85.40 5.0000 
2.  ดา้นความรู ้ 3.80 76.00 3.2000
3. ดา้นท ษ  กั างปญญาั  3.80 76.00 3.2000ะท

4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผ ชอบ 

3.97 79.40 3.8800 
ดิ

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเ

3.92 78.40 3.6800 
ทศ 

รวม 3.97 79.40 3.8800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคิ ก์ร                

                      

 

                 อย่า มื่อนําลกัษณะของ เรยี ยพิ

น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
 

 

ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่64 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 95.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอื
ความซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 86.0  
 

งไรกต็ามเ บณัฑติมา งลาํดบัความตอ้งการโด จารณาจากค่าถ่วง
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ลกัษณะของบณัฑติ  ํ้าหนัก่ ่  ี่ได้ คาถวงน ลาํดบัท
1. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 6.302 1 
2. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.837 2 
3. ความขยนัอดทน 5.535 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.395 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5.186 5 
6. การตรงต่อเวลา 3.488 6 
7. ความมน้ํีาใจต่อเพ น 3.209 ือ่นรว่มงา 7 
8. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.628 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.581 9 
10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       2.349 10 

 
2.7.2  รายหลกัสตูร 

 
้ 

จาํนวน
บณัฑ
ทาํงาน 

บถาม 
ี่สงกลบั่  

ี่
 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวทิยาศาสตร ์จาํนวน 12 หลกัสตูร ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ีได
แบบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี              
 

 
หลกัสตูร ตท่ีิ

จาํนวน
แบบสอ
ท

ร้อยละของ
บณัฑตทิ
ทาํงาน

1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 2 1 0.0 5
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี 7 1 4.3 1
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมอุีตสาหกรรม) 6 1 6.7 1
4. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีเคม)ี 6 1 6.7 1
5. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยา) 31 8 5.8 2
6. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ฟิสกิส)์ 4 2 0.0 5
7. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ 62 15 4.2 2
8. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) 5 2 0.0 4
9. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ) 3 1 .3 33
10.หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 13 6 46.2 
11.หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ 20 3 15.0 
12.หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จุลชวีวทิยา) 13 2 15.4 
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1 อกของบณัฑติ มกรอบมาต านคณุวฒิุ.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงอิ ิ  ตา รฐ  
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

  ดงัน้ี 
 

1

       คณิตศาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิ าม

ก .77 

 

 ณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อย ดุเกอืบทุก ซึง่

ด ว่างบุคคลและควา ผดิชอบ และ นทกัษะการ ะห์

งิตวัเลขฯ  ซึง่มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากนัคอื 5.00  

 

                      สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก แต่เรือ่งสว่นใหญ่จะแสดงออก

อ่ยทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 5.00                            
 

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ชีววทยาิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ 

 

     รายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
คีา่เฉลีย่สงูสดุ (

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่65

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (คณตศาสตร์ิ ) 
 

                บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ ( รรมต

รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบ ทีส่ ดา้น 
า้นคุณธรรม จรยิธรรม  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะห มรบั ดา้ วเิครา

เช

บ

1

มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.94 

                  เมื่อพจิารณาเป็น

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ม   = 4.28) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม 
รยิธรรม (จ  = 4.15)     

 

     กเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความรว่มมอืในการ                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมา

ทาํงานเป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.50)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและให้ั

เหตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้  มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25)    

าสตรบณัฑติ (ฟิสกิส)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ

     สดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน โดยดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.40   

 

     บอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

.00  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะั

ก

 

 1.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ฟสกส์ิ ิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศ

มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบ่อยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.25 
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออก

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการ
สือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5
เสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้  การสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถ
ใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ยมา  ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 3.50  
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1.4  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญา ยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร์) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เ า่กบั 3.99 

     วทิ

ท

    กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น
 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติม

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.23)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา ั แต่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.75)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยม
 

     ากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.47)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่น
รว่มงาน ( = 4.33) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.47)  
 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.48 

     

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บ่อยที่สุดและบ่อยมาก 
ณธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยซึง่ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และดา้นคุ

ีส่ดุ (ท  = 4.80 และ 4.70)   
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพือ่น
รว่มงาน  ความเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม  ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ความรว่มมอืใน

       

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
ฯ  ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.00  

กีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ  (

การทาํงานเป็นกลุ่ม เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม และความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ ั

แมว้า่จะมอุีปสรรค มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00  
 

1.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรพื์น้พภพิ ิ ) 
 

                บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์พื้นพภิพ) มกีารแสดงออกทาง

พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 3.86 

คณุธรรม จรยิธรรม ดา้นความรู ้และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดนเรือ่งความสามารถใช้
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร ม  = 5.00)  

ใช อ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00 

     
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งตํ่าเทา่กบั 4.13 

 

สว่นเรือ่งความคล่องแคล่วในการวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ  เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั

เพือ่การตดัสนิใจได ้ ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ
ต่อการ ง้าน มกีารแสดงออกบ
 

1.7  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) มกีารแสดงออกทาง
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รยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก ซึง่
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ และดา้นคณุธรรม จ
( = 4.60 และ 4.57)   

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดู ( = 4.83) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ การใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ซึง่มี
คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดง 
ออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.00)    
 

1.8  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑต ิ (สถติ ิ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.64 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออ

     

 

กทางพฤตกิรรมทัง้บ่อยมากและบ่อย ซึง่
อ่ยมากสงูสดุดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบ  (  = 4.00) สว่นดา้น

ทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย และั มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.33)  

การทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
  = 4.67) สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ เมือ่มปีญหาในการั

     

 

บุ บัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (

ทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ
ต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00  

 

1.9  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (จลุชีววทยาิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จุลชวีวทิยา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บ่อยมากและบ่อย ซึง่
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง คคลและความร  = 3.70)  สว่นดา้น

ํ่าสดุ ทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตั ( = 3.25)    

 

                        สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความขยนัหมัน่ 
เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.50) สว่นการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่
การนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหั

 
เ้หตุผลเพือ่การ

 

ตดัสนิใจได ้การสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัั

การประนีประนอม  มกีารแสดงออกบอ่ย ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00 
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2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่66 ดงัน้ี 

     งพฤตกิรรมตาม 

 

    ีส่

ลีย่ กนัคอื 5.00   
 

     ร

 

      
ามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ  (

 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (คณตศาสตร์ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คณติศาสตร)์ มกีารแสดงออกทา
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยทีส่ดุ  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.77 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยท ุดทุกดา้น โดยด้าน 
สาํนึกด ีและด้านสามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูกวา่ดา้นอื่น ซึง่มคีา่เฉ สงูสดุเทา่

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ชีววทยาิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสต บณัฑติ (ชวีวทิยา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.94 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

ส  = 4.29)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.15)   

.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ฟสกส์ิ ิ ) 
 

                บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ฟิสกิส)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
ตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.25 

 

     วน้ 

 

2

  
อ

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเ
ดา้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด 
( = 4.30)   

 

2.4  กัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต (วทยาการคอมพวเตอร์ิ )  

     รคอมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99

    อ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

สามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ

ิ ิ ิ ิหล
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยากา
 

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ

 ( = 4.29) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.17) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.81)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.48 

 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดย
ดา้นสามคัคแีละดา้นสาํนึกด ีมกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.83 และ 4.70)  
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    าสตร์พื้นพภิพ) มกีารแสดงออกทาง

 

                     บ

าน ลีย่สงูสุด

 2.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรพื์น้พภพิ ิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศ 
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.86 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พ วา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

สํ ึกด ีมคี่าเฉ  ( = 4.00)  รองลงมาคอืดา้นสรา้งสรรค ์( = 3.90)   

ด ี

 

2.7  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาิ สตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.13 

 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดย
ดา้นสามคัคแีละดา้นสาํนึก มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.67 ละ 4.57)    
 

 แ

.8  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (สถติ ิ) 

     )ิ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์

 

กิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

2
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ
ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.64 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต                     
สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.11)  สว่นดา้นทีเ่หลอื มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั   
 

2.9  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (จลุชีววทยาิ ) 

วีวทิยา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

 

   มากเกอืบทุกดา้น แต่มี

 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จุลช
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อย 
ค่าเฉลีย่ไม่สงูมากนกั โดยดา้นมุ่งมัน่ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.75)     
 

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้ 
รอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามก

ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร์ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่67 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (คณตศิ าสตร)์ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คณติศาสตร)์ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.71 
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                      เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุเกอืบทกุดา้น 
ยกเวน้ดา้นทกัษะทางปญญาั  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 4.00)    

 

่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งสว่น

นัคอื 5.00         

 

 

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต

่จะไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กใหญ
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ชีววทยาิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ชวีวทิยา) ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.25) สว่นดา้นความรู ้ และดา้นทกัษะทางปญญาั  ซึง่มคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ
เทา่กนัคอื 3.69   

ี

 

               สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความ   
มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.50)  และเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์

คี่าเฉลีย่ตํ่าสดุผลงานใหม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และม  ( = 3.38)  

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ฟิสกิส)์ ในภาพรวมอยู่

 

พบ

ะด

 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑต ิ (ฟสกส์ิ ิ ) 
 

 
ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น วา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในร บัมากทีสุ่ด ( = 4.50) 

ยิธรรมรองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จร  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก ( = 4.30) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบั
 

มากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความ 
ามารถในการเรยีนรูง้าน และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

พ

 

     พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ส

โดยมคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00  
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอม วิเตอร)์ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 

                  เมื่อ
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.29) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ( = 4.03) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณั ติมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความซื่อสตัย์

สจุรติ  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (

 

ฑ

 = 4.53) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจ
ระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ใน  = 3.40)    
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3.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อ     บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) ใน

 

     ดา้

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.62 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุทกุ น โดย

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.80)  รองลงมาคอืดา้น กัษะควาท มสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ ( = 4.75) 

                สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ โดยเรื่องความ

ซื่อสตัยส์จุรติ  มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงา

 

น  ความขยนัอดทน  ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ความรบัผดิชอบ
นั คอื 5.00  

     กัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ) 

 

     า้น ดา้น

า การวเิคราะหข์อ้มลู และการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ้า ไดร้บั
วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุดเท่ากนัคอื 3.00 

้อม) 

ต่องานทีท่าํ และความสามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่ก
 

3.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศิ าสตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรพื์น้พภพิ ิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหล

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.86 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด  พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดย
ทกัษะทางปญญา และดา้นทกัษะกั ารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.00  
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนั
คอื 4.00  สว่นเรือ่งการตรงต่อเวลา คว มสามารถใน

ค
 

3.7  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศิ าสตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรส์งแวดลิ ิ่
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 

 

                      เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้

ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.53) ส่วนดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลขฯ ไดร้ วามพงึพบัค อใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.58) 
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.83) รองลงมาคอืมี
น้ําใจต่อเพือ่นรว่มงาน  และความขยนัอดทน  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 สว่นเรือ่งความสามารถในการนําเสนอ

วัเลข และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / 
สถติ ีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.33 

 

งานทีท่าํ การแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิต
ทิ

 

3.8  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑต ิ (สถติ ิ) 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สถติ)ิ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67 
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ะดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ 
งึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มี

 

     วิ

 

     

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

ทกัษะทางปญญา และดา้นั ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ

เทา่กนัคอื 3.83  
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในร

สามารถในการเรยีนรูง้าน และความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ไดร้บัความพ

คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.33 

3.9  หลกัสตูรปริญญาวทยาศิ าสตรบณัฑต ิ (จลุชีววทยาิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา ทยาศาสตรบณัฑติ (จลุชวีวทิยา) ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกดา้น โดย

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00)  

                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรื่องความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน และความขยนัอดทน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่

เทา่กนัคอื 4.50 

 

าํงานในองคก์ร
 
 4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทิ  

ารางที ่68 ดงัน้ี                

มรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน

ทยาศาสตรบณัฑติ  (ชีววทยาิ ) 

ัยในการทาํงาน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 

ติทีม่รีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 

 

วามรบัผดิชอบต่องานที่ทาํ ร้อยละ 86.7 และมรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน ร้อยละ 80.0    
 

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามต
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (คณตศาสตร์ิ ) 
 

                 นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน ขยนัอดทน 
ตรงต่อเวลา มคีวา
ทีท่าํ มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วิ
 

               นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติทีม่รีะเบยีบวนิ
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (ฟสกส์ิ ิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑ

มคีวามสามารถในการใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั  มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และมี
ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

               นายจ้างเกอืบทัง้หมด หรอืรอ้ยละ 93.3 ต้องการบณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ รองลงมาคอืมี

ค
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4.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาิ สตรบณัฑติ  (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ  
ลุ่ม และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  

ขยนัอดทน มคีวามสามารถในการทาํงานเป็น

ืน้พภพิ ) 

 

ตรส์งแวดล้อมิ่ ) 

าํ 
น  และขยนัอดทน ซึง่มสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 83.3 

 
ีท่าํ 

ึง่ภาวะ

ก
 

.6  4 หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาศาสตรพ์ิ
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ  มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  มรีะเบยีบวนิยัในการ
ทาํงาน ขยนัอดทน ตรงต่อเวลา มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีวาม

ามารถในการเรยีนรูง้าน  มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และมทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/คอมพวิเตอร ์ส
 

4.7  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาศาสิ
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่
รองลงมาคอืมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงา
 

4.8  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (สถติ ิ) 
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีวามสามารถ
นการทาํงานเป็นกลุม่ และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทใ

 

4.9  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (จลุชีววทยาิ ) 
 

                 นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน  ขยนัอดทน มี
วามสามารถในการเรยีนรูง้าน  มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้มกีารแสดงออกซค

ผูนํ้า และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
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2.8  คณะวศวกรรมศาสตริ  ์

 
2.8.1  ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่69 ดงัน้ี 

               นายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ รอ้ยละ 83.8 โดยเป็น

วัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 65.4 ส่วนประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัส่วนค่อนขา้งกระจาย 
ต่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี และ 5 - 9 ปีมสีดัสว่นใกลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 26.2 และ 27.7 ซึง่
ะยะเวลาทีน่ายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติกม็สีดัสว่นคอ่นขา้งกระจายเชน่กนั โดยนายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมา

ระมาณ 13 - 18 เดอืนมสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 38.5 

               สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 91.5  ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบัิ ิ ณฑติ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

 

  
ห

แ

ร

ป
 

  
 
2  

   ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่70  ดงัน้ี 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
า่กบั 3.94  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

ติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

  
 

  
เท
 

                       บณัฑ  ( = 4.10) 
มือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาเ

คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.35) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.22) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75)   
 

                      ด้านความรู ้
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สูง

มากนกั (  = 3.79) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถนํา
ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.85) รองลงมาคอืความสามารถ
ตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ ( = 3.84) สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้น
การทาํงานฯ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.68) 
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                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

ดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
ม่สงูมากนกั

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมใน

ไ  (  = 3.74) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความ

คล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.85) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันา
งานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.60)  

ะหวา่ งบคุคลและความรบัผดชอบิ  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บ่อยมาก ( = 4.11) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  
โดยเรือ่งการยอมรบัและให ยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (เ้ก  = 4.22) 

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

รแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
 

                       บณัฑติมกีา

( = 3.93) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( ี /  = 4.23) สว่นเรือ่งความสามารถ
ใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.64)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้าง ี่ยวกบัพฤิ เก ตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่71  ดงัน้ี 

พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

ดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทาง

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.94  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมใน  (  = 4.08) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 

มคีา่เฉลีย่สงูส

พ

ดุ ( = 4.35) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  ( = 4.22)  

 

ัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

 

                        ด้านมงุมัน่่  

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่ม  = 3.93) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.12)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.08)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ปญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มีั คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.73)  
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                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรร ใ์นภาพรวมค บ่อยมาก (  = 3.83) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ยกเวน้เรือ่งความสามารถใช้พ

อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.23) รองลงมา
คอืความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล (  = 3.92) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / 
ฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (พ  = 3.60)  

                สดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก

 
 

                          ด้านสามคัคี    
 

     บณัฑติมกีารแ  (  = 4.16) เมื่อ
กพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ และมคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งสงู โดยเรื่อง ารยอมรบัและให้

เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.22) รองลงมาคอืความร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.15) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ  

า้

                         
 

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่72 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 เมือ่พจิารณา

เป็นรายด น  พบวา่ 
 

   ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ     

 = 4.15) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่เม

สงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน ( = 4.30) ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา มค่ีาเฉลีย่ตํ่าสดุ  
( = 3.89)   
 

   ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั (
                

 = 3.86) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ายจา้งมคีน วามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้น
าขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุส  ( = 3.95)  

 

างปัญญา 

                ก

 ด้านทกัษะท
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมา  แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (  = 3.82) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( = 4.09) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค งานใหม่ ผ์ล มี

่าเฉลีย่ตํ่าสุดค  ( = 3.70) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบุ่ คคลและความรบัผดชอบิ  

 

                                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.91) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
บัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ร  = 4.14) รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.10) 

ํ่าสดุส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ต  ( = 3.57) 

  กั

า ลีย่ไมส่งูมากนกั

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตัิ ิ วเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นท ษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ม ก แต่มคีา่เฉ  ( = 3.97)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
กุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์  มคีา่เฉลีย่สงูสดุท  ( = 4.21) รองลงมาคอืทกัษะใน

การสือ่สารและประสานงาน ( = 3.97)  

3 ดงัน้ี 

   

                ระเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ

ล
คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

 

                           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่7

ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารป

พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 หรอื 79.00 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.8800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉ ี่ย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.15 83.00 4.6000 
2. ดา้นความรู ้ 3.86 77.20 3.4400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.82 76.40 3.2800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.91 78.20 3.6400 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.97 79.40 3.8800  

รวม 3.95 79.00 3.8000 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่74 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งสว่นใหญ รอืรอ้ยละ 84.6 

      

่ห ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืความ

               อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

ขยนัอดทน รอ้ยละ 79.2  และความซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 77.7 
  

  
น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.977 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.585 2 
3. ความขยนัอดท 08 น 5.3 3 
4. ความสามารถในการเร ูง้าน 4.369 ยีนร 4 
5. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.169 5 
6. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.262 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.231 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.946 8 
9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแก หา      2.423 ป้ญั 9 
10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.077 10 

 
2.8.2  รายหลกัสตูร

 
ลกัสตูร ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ีได้ 

บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     

จาํนวน

ทาํงาน 

จาํนวน

ท่ีสงกลบั่  

ร้อยละของ

ทาํงาน 

 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวศิวกรรมศาสตร ์มจีาํนวน 14 ห
แ
      

 
หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ แบบสอบถาม บณัฑตท่ีิ

1. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมการบนิฯ) 41 6 14.6 
2. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 56 6 10.7 
3. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี 32 9 28.1 
4. หลกัสตูรปรญิญาวศิวก กรรมเครือ่งกล) 10  รรมศาสตรบณัฑติ (วศิว 8 29 26.9 
5. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา) 19 2 0.5 1
6. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ้า) 98 23 3.5 2
7. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลติ้ ) 34 6 7.6 1
8. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) 46 13 8.3 2
9. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมวสัดุ) 26 5 9.2 1
10.หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 11 3 7.3 2
11.หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) 78 20 5.6 2
12.หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสาํรวจฯ) 2 1 0.0 5
13.หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมซอฟตแ์วรฯ์) 11 - - 
14.หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการเทคโนโลย ารบนิ) 30 7 23.3 กี
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1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัิ ิ กรอบม คณุวฑติ  ตาม าตรฐาน ฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชา่ ติ 
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่75  ดงัน้ี
 

1 บนและอวกาศยานิ ) 

       บณัฑติ (วศิวกรรมการบนิและอวกาศยาน) ม ดง 
อ ก  โดย ลีย่เทา่กบั 

 

 แสดงออกท ฤตกิรรมบ่ ุกดา้น าน

ค

 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกริ รมศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมการิ
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตร กีารแส

อกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมา มคีา่เฉ 3.97 

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีาร างพ อยมากท  ซึ่งด้

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.27) รองลงมาคอืดา้นทั มัพนัธ วา่งบคุคลและความ

ร

กษะความส ร์ะห

บัผดิชอบ ( = 4.16)  

 

       ทัง้บ่อยทีส่ดุและบ่อยมาก โดย อืงมน้ํีาใจ ลอื

เ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออก เร่ ช่วยเห

พือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.83 งลงมาคอืความรว่มมอืในก าน

เ

) รอ ารทาํง

ป็นกลุม่ ( = 4.67)  และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.50)                    
 

1.2  พวเตอิ

       ต (วศิวกรรมคอมพวิเตอ มกีารแสดงออกทาง

ตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06 
 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
กัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ

          

หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมคอมิ
 

ร)์ 

ร)์                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิ

พฤ

ท  (  = 4.27) รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.07)     

 

่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความร่วมมอืในการ
าํงานเป็นกลุม่ และความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่

 และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์

 

ออกทางพฤตกิรรม

 

บ

ร์ะ คลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว
ท

เทา่กนัคอื 4.50 รองลงมาคอืมน้ํีาใจชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน
เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.33    

1.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเคมีิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี มกีารแสดง
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พ วา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ 
ความสมัพนัธ หวา่งบคุ  = 4.24) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
( = 4.04)   

 

                       
ะ 

สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
สมัมาคารว มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.44)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพ ร อดทนในการทาํงาน การยอมรยี บัและ
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ใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน เมื่อมปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีปรั ะนอม และความมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํงานให้

าก
 

็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

 
 

     

เสรจ็ แมว้่าจะมอุีปสรรค ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.33  
 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ บั 4.02 

เมือ่พจิารณาเป                     
คณุธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.12  

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.34) รองลงมาคอืความ
สภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.31)  สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.66)  
 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรน้ํา) 
 

                      บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา) มกีารแสดง 
ออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.77 

                 เ
ความรู ้และดา้นท

 

 

มื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึ่งดา้น

กัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 3.88      

 ก

กบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสภุาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี
/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50 สว่นเรือ่ง
ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออ  = 3.00) 

 

พ น

1.6  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้ ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.71 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น บวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้  ซึง่ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.03) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอบ  ( = 3.92) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.35) 

                   สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โ ยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ ยมากสงูสดุ (

 

     ด

อ่  = 4.35) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่น
รว่มงาน ( = 4.17) สว่นเ งการสรา้รือ่ งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และ
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.18)    
 
 
 



 89 

1.7  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟ     ฟาเครื่องกลการผลติ้ ) มกีาร

 

     

แสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่ 
เท่ากบั 3.58 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย ซึง่ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.87)  สว่นดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะทางปญญา มกีารั

 

แสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.25  

                       สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน  มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดู ( = 4.33)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 4.00)  
สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ ความสามารถตคีวาม ขยาย /ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้  เมือ่มี

ล

     บั

า
 

รายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
ณุธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.17  

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสภุาพ 

ปญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ และการสรา้งผลงานใหม ่ั / พฒันางานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มกีารแสดงออกบอ่ย  และมคีา่เฉ ีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.17     
 

1.8  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ณฑติ (วศิวกรรมโยธา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามกรอบม ตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

                  เมื่อพจิารณาเป็น

ค
 

อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.62) รองลงมาคอืความ 
สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร (  = 4.54) สว่นเรือ่ ความ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ง

 = 3.38) 
 

1.9  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมวสัดุิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมวสัดุ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึ่งดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (   4.44) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ละความ

รบัผดิชอบ (
= แ

 = 4.32)    
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.80) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหั าในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะ

ํ่าสดุ  (และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ต  = 3.40) 
 
 
 
 



 90 

1.10  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วิศวกรรมสงแวดล้อมิ่ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) มกีารแสดงออกทาง     
ท

 

กิ

พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เ า่กบั 4.05 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต รรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33) รองลงมาคอืดา้นทกัษะทางปญญา ั ( =

     ห  

 4.17)    

 

                สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความขยนั มัน่เพยีร  
อดทนในการทาํงาน  มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.67) 
 

ุตสาหการ) มกีารแสดงออกทาง

 

 
มัพ บคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

1.11  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมอตุสาหการิ ) 
 

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอ                        
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
กัษะความส นัธร์ะหวา่งท   = 4.15) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม ( = 4.04) 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ ยมากสงูสอ่ ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 
.25 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่ 
ลีย่ตํ่าสดุ

4
เฉ  ( = 3.40) 

รสนเทศฯ) 

บ 4.18 
 

กี

 

1.12  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมสาํรวจและสาิ
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ) มกีารแสดง 
ออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กั

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ม ารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด ( = 4.50)   
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ เมือ่มปีญหาในการทาํงาั  มกัจะเสน นอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ ความคล่อง 

ณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์เพือ่
อ 5.00 

     
า่

 

   รณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สงูสุด

แคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล และความสามารถใชอุ้ปกร
แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคื
 

1.13  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑต ิ (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการเทคโนโลยกีารบนิ) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท กบั 4.19 

               เมือ่พจิา
 ( = 4.49) รองลงมาคอืดา้นความรู ้

( = 4.21)   
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                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความร่วมมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ และความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนั
คอื 4.57 
 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ
 

 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) 

     ติ การบนิและอวกาศยาน) มกีารแสดง 
คีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.97 

 

    

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่76 ดงัน้ี 
 

 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรศบณัฑ  (วศิวกรรม
อกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมอ

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.39) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.12)   
 

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                        อมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออกทาง

     บ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น 

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมค
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.22)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.13)   
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเคมีิ ) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคม  มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.99 

)ี  

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

ามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ส  = 4.26) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกดแีละดา้นมุง่มัน่ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.00 

     ตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) มกีารแสดงออกทาง

 

 

.4  2 หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาส

พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.17) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.12)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรน้ํา) 
 

                   บณัฑติของห กสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโ     ลั  ยธา-ทรพัยากรน้ํา) มกีารแสดงออก 
ีย่เทา่กบั 3.77 

 

ทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉล
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                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.85) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี (  = 3.83) สว่นดา้นมุง่มัน่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.50)                   
 

2.6  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมไฟิ ) ฟ้า

     ศิวกรรมไฟฟา้ ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม 

 

    กิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (ว
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.71 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.00) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 3.97) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มค่ีาเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.53)   
 

2.7  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องิ กลการผลติ ) 

บั 3.58 

า้

 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟาเครือ่งกลการผลติ้ ) มกีารแสดง 
ออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่ก

 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุด น โดย

ดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.89)  สว่นด นสรา้งสรรคา้  ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ํ่าสดุ (ต  = 3.38)   

     งออกทางพฤตกิรรม

    นร

าม

 

2.8  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) มกีารแสด
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

 

                 เมื่อพจิารณาเป็ ายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

ส คัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.26)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.14)   

 

 

2.9  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมวสัดุิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมวสัด)ุ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 

 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  4.44)  รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี(=  = .33)   
 

2.10  หลกัสตูร

 4

ปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) 

     ) มกีารแสดงออกทาง

 

    ดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด

 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุก

 ( = 4.20)  รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่ ( = 4.17)   
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2.11  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมอตุสาหการิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามอตัลกั

     
ษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

 

กทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออ

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.13)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.06)   
 

2.12  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสิ ตรบณัฑต ิ (วศวกรรมสาํรวจและสาริ สนเทศฯ) 

า โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 

    อกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

 

                        บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสาํรวจและสารสนเทศ) มกีาร

แสดงออกทางพฤติกรรมต มอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  
                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงอ

ุง่มัน่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ม  = 4.25) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกดแีละดา้นสรา้งสรรค ์ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.20   

) 

ษ า่เฉลีย่เทา่กบั 4.19 

 

                     กิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

 

2.13  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการเทคโนโลยกีารบนิ) มกีารแสดงออก 
ทางพฤติกรรมตามอตัลกั ณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคี

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

คัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (สาม  = 4.48) รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่ ( = 4.36) 
 

                       าลยั จาํแนกตามรายขอ้สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิย
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่77 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศ     าสตรบณัฑติ (วศิวกรรมการบนิและ
อวกาศยาน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 

 

     มากทกุดา้น โดยดา้น                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบั

คุณธรรม จรยิธรรม  มคี่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.10) 

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความ 
สามารถในการทาํงานเป กลุม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (็น  = 4.60) รองลงมาคอื

เรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
ความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50 สว่น
งานท  = 3.50)  
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3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 
เ

 

ต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ ทา่กบั 4.11 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจ

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.23) รองลงมาคอืดา้นความรู ้( = 4.21) 
    

                  สาํหร รายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก ดยเรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นร่
บั โ

วมงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.67 
งลงมาคอืทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร์รอ  (  = 4.50) สว่นเรือ่งการตรงต่อเวลา และการใช้

จในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเท่ากนั

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเคม)ี ใน

 

เทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใ
คอื 3.50  
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมเคมีิ ) 
 

 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.20) รองลงมาคอืดา้นทกัษะทางปญญา ั ( = 4.06) 

                 าํหรบัราย

รว่มงาน และความสามารถในการเร

 

 ส ขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อเพือ่น
ยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.33 สว่นเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 

ญ มศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

 

     
ยสงูสดุเทา่กนัคอื 4.10 รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 

และความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.67  
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิ าวศิวกรร

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น
ความรูแ้ละดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลี่
( = 4.09)  

              
 

     ด อ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์    สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระ บัมากทกุข

สจุรติ  มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.31 
รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.29) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.62)  
  
3.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรน้ํา) 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-
 3.48 

 

ทรพัยากรน้ํา) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั
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                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากและปานกลาง โดย

ดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 3.75)  ส่วนดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.30) 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมา ละปานกกแ ลาง โดยเรื่องความ 

     รรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้ ) ใน

 

     คีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

สามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ และความสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บั

ความพงึพอใจในระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดูเทา่กนัคอื 4.00  
 

3.6  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวก

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.73 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งม

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.10) สว่นดา้นอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรื่อง

ความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.39) รองลงมาคอืระเบยีบวนิยัในการทาํงาน 
(  = 4.17) ส่วนรื่องการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลา  และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 
(

ง

 = 3.30) 
 

3.7  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ ศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) 
 

(ว

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้

เครือ่งกลการผลติ)  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.56 
 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดย
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 3.77) ส่วนดา้นความรู ้ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ
( = 3.29) 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพ พอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรื่องมี

น้ําใจต่อเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัม
งึ

ากสงูสดุ ( = 4.17) รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ ความ
รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.00 สว่นเรือ่ง
ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.00) 
 

3.8  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมโยิ ธา) 

     ศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) ใน

     จา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาว

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 
 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านาย

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.38) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ( = 3.88) 
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นาย า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากท     จ ีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.75 และ 4.58) 
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ส่วนเรื่องการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ และการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้ ความพงึ

พอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุเท่ากนัคอื 3.38 
 

3.9  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมวสัดุิ ) 
 

บั

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมวสัดุ) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.15 

 

                      เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.44)  
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ไดร้บัความพงึพอใจใน ะดบัมากทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.60 
ส่ เรือ่งควา

ร  
วน มคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ ความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา  ั

            อ้ม) 

 

การแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า  และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.80 
 

3.10  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) 
 

            นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสิง่แวดล
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06 

                      เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33)  
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเ ื่องความ

ซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงา   ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน  ความขยนัอดทน  การตรง เวลา  คว
ร

น ต่อ ามรูใ้น

สาขาวชิาทีเ่รยีน ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และทกัษะในการสื่อสารและ

ประสานงาน มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากนัคอื 4.33 ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)   
 

3.11  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมิ อตุสาหการ) 
 

     ศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) 

     า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาว

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 
 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจ

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.12)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ( = 4.04)   

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.50) รองลงมาคอืทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.35) สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

ัและความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาได ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.65   
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3.12  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมิ ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมสาํรวจและ 

 

ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก

สารสนเทศฯ) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

                เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และก

ทีส่ดุ ( = 5.00)  
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นาย า้งมคีวามพ     จ งึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรื่องความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ทกัษะ

 ในการสือ่สารและประสานงาน และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
มากทีส่ดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00 ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมี
ค่าเฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.00)    
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้า ้องการรบัเิ งต ข้ามาทาํงานในองคก์ร 

ตอ้ ติทีม่น้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  รองลงมา

ก

นิยัใน

ารทาํงาน  ขยนัอดทน มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอื

ีม่คีวามขยนัอดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่อ

กั ญาวศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรน้ํา) 

ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน และมทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 
 

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่78 ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) 
 

                 นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอิ มพวเตอร์ิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมด งการบณัฑ

คอืความซื่อสตัยส์จุรติ และความขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 83.3   
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศว รรมเคมีิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ รองลงมาคอืมรีะเบยีบว
ก

รอ้ยละ 88.9 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกริ รมเครื่องกล) 
 

               นายจา้งกวา่ 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 79.3 ตอ้งการบณัฑติท

งานทีท่าํ   
 

4.5  หล สตูรปรญิ
 

                นายจา้งครึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 50.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  
ขยนัอดทน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ มี

ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข มี
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4.6  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                นาย า้งส่วนใหญ่หรจ อืรอ้ยละ 87.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่องาน
ีท่าํ  รองลงมาคอืมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 82.6 

.7  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ เครื่องกลการผลติ ) 

               นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืมี
 ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนั

รเรยีนรูง้าน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 

               นายจา้ง 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 66.7 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ  มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน   
านทีท่าํ และมทีกัษะในการสื่อสารและ

ตูรปรญญาวิ ิศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมิ อตุสาหการ) 

อบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอื

น  มรีะเบยีบวนิยัในการ
ามสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีวามคดิรเิริม่ 

บัผดิชอบต่องานทีท่าํ 

ีการบนิ ) 

าคอืความสามารถในการ

ยีนรูง้าน รอ้ยละ 85.7  

ท
 

4
 

 
ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู และสามารถบรหิารจดัการงาน
คอืรอ้ยละ 83.3 
 

4.8  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมิ โยธา) 
 

                นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืขยนัอดทน รอ้ยละ 84.6  
 

4.9  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมิ วสัด)ุ 
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามสามารถในกา

รองลงมาคอืตรงต่อเวลา และความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 80.0 
 

4.10  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศิ วกรรมสงแวดล้อมิ่ ) 
 

 
ขยนัอดทน  มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน  มคีวามรบัผดิชอบต่อง
ประสานงาน 
 

.11  หลกัส4
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 95.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิช

ความซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 85.0 และความสามารถในการเรยีนรูง้าน รอ้ยละ 80.0 
 

4.12  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิ ิต (วศวกรรมิ สาํรวจและสารสนเทศฯ) 
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงา
ทาํงาน ขยนัอดทน  ตรงต่อเวลา มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน  มคีว
า้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ และมคีวามรสร

 

4.13  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (การจดัการเทคโนโลย
 

                นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงม

เร
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2.9.1  ภาพรวมคณะ 
 

.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่1  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่79 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะศกึษาศาสตร ์ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 58.3  โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 66.7 ส่วนประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัส่วนค่อนขา้งกระจาย ซึ่ง

ายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี และ 25 ปีขึน้ไปมสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 22.2  สว่นระยะเวลาที่
าํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 

อ้ยละ 52.8  ทาํงานในหน่วยงาน

น

นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติกม็สีดัสว่นคอ่นขา้งกระจายเชน่กนั โดยนายจา้งท
12 เดอืน มสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 33.3  รองลงมาคอื 13  - 18 เดอืน รอ้ยละ 30.6 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบกวา่ครึง่หน่ึงหรอืร
รฐับาล รองลงมาคอืทาํงานเอกชน รอ้ยละ 38.9 
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ีิ ยวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่80  ดงัน้ี 

ร

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 4.23  เมือ่พจิารณาเป็น ายดา้น  พบวา่ 
 

   ( = 4.36) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มี
มัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (

เม

ส   = 4.53) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีาร
ส เฉลีย่ตํ่าสดุ (แ ดงออกบอ่ยมาก และมคีา่  = 4.19)   

                        ด้านความรู้ 

ติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก

 

 

                     บณัฑ  (  = 4.20) เมื่อ

สดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
านทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแ

ง   = 4.31) รองลงมาคอืการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ
ทาํงานฯ ( = 4.22)  สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ มคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 4.11) 
 

2.9  คณะศึกษาศาสตร ์
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                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.01) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันา
ตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.14) รองลงมาคอืความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ ( = 4.11) 
สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.89)  

สดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแ

บ่อยมาก ( = 4.36) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  
ดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (โ  = 4.44) 

วัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                   พฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงติ ิ
 

    บณัฑติมกีารแสดงออกทาง

( = 4.15) เม บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.39) รองลงม คอืความ 
สามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ (

า

  = 4.28) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ได้
อยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสุ (ด  = 3.72)  
 
3.  ความคดเห็ ี่ยวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบัิ ิ ณฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ของมหาวทยาลยั ินของนายจ้างเก  

บ

าํนึกดี 

                 ทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่81 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.23  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พ วา่ 
 

  ด้านส
 

    บณัฑติมกีารแสดงออก  (  = 4.36) เมื่อ
อกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีพจิารณาเป็น ยขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงอรา

สมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.53) รองลงมาคอืการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง มี
การแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.39)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      (  บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก  = 4.21) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พ อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่บวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
สงูสดุ ( = 4.39)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.36)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ปญหาในกา าํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้มีั คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (รท  = 3.92)  
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                             ด้านสร้างสรรค ์

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก


 

 (  = 4.14) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.39) รองลงมาคอืความสามารถนํา
ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  ( = 4.31) สว่นเรือ่งกา รา้งผลงานใหม ่/ พฒันางาน
ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

รส

 = 3.89
 

)  

                          ด้านสามคัคี     

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.34) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุ

เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
กขอ้ และมคี่าเฉลีย่ค่อนขา้งสงู โดยเรื่องการยอมรบัและให้

 = 4.44) รองลงมาคอืความร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.31) 

าศาสตร์
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษ  

                 ฏตามตารางที ่82 ดงัน้ี 
  

4.

                                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

  

ผลการศกึษาปราก

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 22 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

 = 4.38) 
า่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว

ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.64) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน ดร้บัความพงึพอใจใน

ระดบัมากสงูสดุ (
 ไ

 = 4.47)  
  

   ด้านความรู ้
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.19) เมื่อ
มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้ง

สงูสดุ ( = 4.33)  
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษ างปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (                ะท   = 4.18) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
คี่าเฉลีย่สูงสุดม  ( = 4.34) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 4.03) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (
                

 = 4.21) เมือ่พจิารณาเ นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ยเรือ่งควาป็ โด ม 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.29) สว่นเร

(
ือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 

 = 4.03) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชิ ิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 4.16)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง

โ ีย่สงูสดุอุปกรณ์ / เทค นโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉล  ( = 4.37) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 
( = 4.26) 

                

              ก.พ ก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของน าพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 หรอื 84.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

 

 

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่83 ดงัน้ี 

 

  .ร. ไดก้าํหนดเกณฑ

ายจา้งครัง้น้ี ในภ
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 4.8800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

1. ดา้นคุณธรร 4.38 87.60 5.0000 ม จรยิธรรม 
2. ดา้นความรู ้ 4.19 83.80 4.7600 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  4.18 83.60 4.72  00
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

4.21 84.20 4.8400 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.16 83.20 4.6400 

รวม 4.22 84.40 4.8800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีิ นายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร                
 

ลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่84 ดงัน้ี 
 

             

                      ผ

    นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และความขยนัอดทน 
องลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  ซึง่มสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 75.0   

  

                 วง

น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
 

ร

อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.250 1 
2. ความขยนัอดทน 5.639 2 
3. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 5.139 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.722 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.444 5 
6. การตรงต่อเวลา 4.306 6 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.861 7 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.417 8 
9. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.250 9 
10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.194 10 

 
2.9.2  รายหลกัสตู

 
 ปรญิญาตรขีองคณะ ศาสตร ์มจีาํน กัสตูร ซึ่งในการวจิ ้ 
แ ง่กลบัคนืดงัน้ี     
 

หลกัสตูร 
น

บณัฑตท่ีิ
น 

จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ละของ
บณัฑตท่ีิ

 

ร 

                หลกัสตูรระดบั ศกึษา วน 6 หล ยัครัง้น้ีได

บบสอบถามทีส่
     

 จาํนว ร้อย

ทาํงา ทาํงาน
1. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การสอนคณิตศาสตร)์ 13 3 23.1 
2. หลกัสตูรปรญิญา าสตรบณัฑติ (การสอน าสตร)์ 16 10 ศกึษาศ วทิยาศ 62.5 
3. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (ธุรกจิและคอมพวิเตอรศ์กึษา) 14 4 28.6 
4. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (สขุศกึษา) 23 9 39.1 
5. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตรศกึษา) 7 2 28.6 
6. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (พลศกึษา) 44 8 18.2 

    
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกัิ บพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่85 ดงัน้ี 

1.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศึก ณตศาสตร์ิ ) 

       หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การสอนคณิต  มกีารแสดงออ างพฤต-ิ 
กรรมตามกรอบมาตรฐานค อ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.44

 

  พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิ ่อยทีส่ดุและบ่  ซึง่
ด คุคลและความรบัผดิชอบ  และดา้นคณุธรรม จ  มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ  

 

ษาศาสตรบณัฑต ิ (การสอนค
 

                 บณัฑติของ ศาสตร)์ กท

ณุวฒุใินภาพรวมบ  

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น รรมทัง้บ อยมาก

า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบ รยิธรรม

( = 4.60 และ 4.53)  
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       า่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ย ยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
อ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ การใชท้ รของหน่วยงาน ุม้คา่ 
ค บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  อพฒันา

ต  การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงา มุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ฯ 
ารยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  ความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 

ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอรฯ์ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 
สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ยมาก และมคีา่เฉลีย่

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว มาก โด
ดทนในการทาํงาน ความสภุาพ รพัยาก อยา่งค

วามสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์ เพื่

นเอง ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม น ความ
ก

และความสามารถใชอุ้

ตํ่าสดุ ( = 3.67)                              
 

1.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) 
 

                        บณัฑติของหล ญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การ าส ออ -ิ 
กรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่

 

       สดงออก พฤติกรรมบ่ ุกด้าน า้น

ค

กัสตูรปรญิ สอนวทิยาศ

กบั 4.30 
ตร)์ มกีารแสดง กทางพฤต

                เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแ ทาง อยมากท  ซึง่ด
วามรู ้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.38) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมั ธร์ะหว่างบุคคลและความร อบ  พนั บัผดิช

( = 4.36)     
 

       ากเกอืบท อ้ ยกเวน้เรือ่ วามสามารถ าม 
ร  มกีารแสดงออกบ่ ีส่ดุ

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยม กุข งค นําคว

ูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ อยท  (  = 4.50) สว่นเ าม 
ารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อยมาก และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 

รือ่งคว

สาม

( = 3.60)                              
 

1.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (ธรุกจและคอมพวเตอรศึ์กษาิ ิ ) 

ติ (ธรุกจิและคอมพวิเตอรศ์กึษา) มกีารแสดงออกทาง
ฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.08 

 

กิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ 

 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑ

พ

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.35) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
( = 4.25)   

 

     

นเ อุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีาร

ค

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อน
น้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ

ต อง และความสามารถใช
แสดงออกบ่อยทีสุ่ด ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.50 สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมี า่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25) 
 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (สขุศึกษา) 
 

                   บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (สุขศกึษา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.28 
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                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.38) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.36)    
 

สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบท                       ุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความสภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (  = 4.78) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ได้
อยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ยมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.78)                              

าศ

        ติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตรศกึษา) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 

ส

 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษ าสตรบณัฑต ิ (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
 

              บณัฑ

กรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 
 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึ่งดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงู ดุ ( = 4.20) รองลงมาคอืทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ  
(

 
 = 4.10)                        

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ 

 ไดอ้ยา่งเพยีงพอ

 

       ณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (พลศกึษา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ

รว่มงาน ขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่น
ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง การ
สรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ
ต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ยมาก  ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.50 

1.6  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (พลศึกษา) 
 

                 บ
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบั 
ผดิชอบ  ( = 4.33)  

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยม
 

ากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรื่องมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่น
 มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50 

ว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ และความสามารถใชภ้าษา 
รว่มงาน และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ

ัส

ต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ยมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.75    
 

2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่86 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (การสอนคณตศาสิ ตร)์ 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาส รบณัฑติ (การสอนคณิตศาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เท บั 4.44 

     ต

า่ก
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    พฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดย                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทาง

้านสามคัค ี มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  (ด  = 4.56) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.53)   

     

 

       ายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น 

 

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การสอนวทิยาศาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.30 

                เมื่อพจิารณาเป็นร

มุ่งมัน่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.35)  สว่นดา้นทีเ่หลอืมคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงูเชน่กนั 
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (ธรุกจและคอมพวเตอรศึ์กษาิ ิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (ธรุกจิและคอมพวิเตอรศ์กึษา) มกีารแสดงออกทาง 
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 

     ารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกี

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.30) 
 

2.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (สขุศึกษา) 
 

                       ร

อ่ย
 

็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (สุขศกึษา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิ รมตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ มาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.28 

เมื่อพจิารณาเป                     
สาํนึกด ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.38) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.37)   
 

2.5 หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตรศกึษา) มกีารแสดงออกทางพ     ฤต-ิ 

 

                     กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

  
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.98 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติม

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.10)  

    า้

สาํนึกด ีมคี่าเฉลีย่สงูสดุ

 

2.6  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (พลศึกษา) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (พลศกึษา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุด น โดยดา้น

 ( = 4.40) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.29)  
 

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษาศาสตร ์
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่87 ดงัน้ี 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (การสอนคณตศาสตร์ิ ) 

     ิตศาสตร)์ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.54 

งึ บณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดย
 แล ุ บัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจใน

าคอืดา้นทกัษะทางปญญา ั

 

3.1  
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การสอนคณ

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพ พอใจต่อ

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ะดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคคลและความร

ระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.67  รองลงม ( = 4.50) 
 

พ ณัฑติ (การสอนวทิยาศาสตร)์ ใน

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก ซึง่เรือ่งสว่น

ใหญ่ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67  
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) 
 

                 นายจา้งมคีวาม งึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบ  
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.38 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ความรู ้มคี่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.45) รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ( = 4.4
    

4) 

ร

ูใ้น ากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 
.60 รองลงมาคอืความสามารถในการเรยีนรูง้าน และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  

) 

     าศาสตรบณัฑติ (ธรุกจิและคอมพวิเตอร์
 

     พงึ ณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเ ือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ และความร สาขาวชิาทีเ่รยีน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัม

4
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ธรุกจและคอมพวเตอรศึ์กษาิ ิ
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษ

วศิวกรรมเคม)ี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 
 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวาม พอใจต่อบ

ค   = 4.30) รองลงมาคอืดา้นทกัษะทางปญญาั  และดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

 

บัมากทีส่ดุ (

ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.19 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระด  = 4.75 และ 4.50) สว่นเรือ่ง

วามพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ การใชเ้ทคนิคทางคณิตสาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัค
( = 3.75) 
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (สขุศึกษา) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (สขุศกึษา) ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.23 
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอืดา้นความรู ้( = 4.28)  

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ  และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.67 และ 4.56) 
  

3.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษ     าศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตรศกึษา) 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

 

                       ่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น โดย

ใน

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.40)  ส่วนดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.13) 

 

ม น ยนัอดทน  และทกัษะทาง

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (พลศกึษา) ในภาพรวม

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
งความซื่อสตัยส์จุรติ น้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ระเบยีบวนิยัในการทาํงา  ความขเรือ่

อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  
 

3.6  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (พลศึกษา) 
 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 
 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.23)  รองลงมาคอืดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
( = 4.03)   
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่อง

ความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.62) ส่วนรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์ผลงาน
ใหม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.62) 
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่88  ดงัน้ี                

ณตศาสตร์ิ ) 

 66.7 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน และการแสวงหา
้

บณั
 

               นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 90.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน และความสามารถในการ
ทาํงานเป็นกลุ่ม รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ และมคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 80.0   

 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  (การสอนค
 

                 นายจา้ง 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ
ความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได 

 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตร ฑติ  (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) 
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4.3  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษา าสตรบณัฑติ  (ธรุกจและคอมพวเตอรศึ์กษาิ ิ ) 
 

              นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน ม วามสามารถในการท

ศ

คี าํงานเป็น

8 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อน

รรมศาสตรศึกษา) 

่

ส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ตรงต่อเวลา  และมี

 
กลุ่ม และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  (สขุศึกษา) 
 

               นายจา้งกว่า 3 ใน 4 หรอืรอ้ยละ 77.
รว่มงาน  และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  (คหก
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   มรีะเบยีบวนิยัในการ
ทาํงาน  ขยนัอดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานททีาํ 
 

4.6  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  (พลศึกษา) 
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัย

ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
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2.10.1 ภาพรวมคณะ 
 
1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่89 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะเศรษฐศาสตร ์เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชายเลก็น้อย รอ้ยละ 52.8  โดยเป็น
หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 72.2 ส่วนประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัส่วนค่อนขา้งกระจาย 

ว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 31.9 โดยนายจา้งทาํงานรว่มกบั
 41.7  รองลงมาคอื 13  - 18 เดอืน รอ้ยละ 37.5 

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ซึ่งนายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัส
บณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืน มสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งกวา่ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 69.4 ทาํงานในหน่วยงาน
เอกชน  
 
2  

    ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่90 ดงัน้ี 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

า่กบั 4.05  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

  
 

  
เท
 

   ( = 4.05) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (

เม

ส  = 4.36)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ  ( = 4.33)  

                      ด้านความรู้ 
 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก

 

  

   (  = 3.89) เมือ่
จิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ

าํงานฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ
พ

ท  ( = 3.97) รองลงมาคอืความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความ
ด้ไ  ( = 3.94) 

                    ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

 กิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก (

 

  

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต  = 3.84) 
ม ว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะห์เ ื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบ

2.10  คณะเศรษฐศาสตร ์
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อยา่งเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.90) รองลงมาคอืการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันาตนเอง ( = 3.89) 
การทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุสว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในั  ( = 3.74)  

มัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

 

  ด้านทกัษะความส
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในด

่อยมาก (บ  = 4.20) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  ซึง่มคีา่เฉลีย่คอ่นขา้งสงู  
โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.32) 

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
( = 3.99) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคี่าเฉลีย่สงูสดุ (  = 4.29) รองลงมาคอืความ 
ามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค์ส  (  = 4.08) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ง 

เพยีงพอต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.61)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตาิ ิ ิ มอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่91 ดงัน้ี 

รรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

า่เฉลีย่เทา่กบั 4.05  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

 

 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิ

ค

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.36) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ยเหลอืเพื่ช่ว อนรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่
งูสดุส  ( = 4.36)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.33)  

  ด้านมงุมัน่่  
 

                      
 

                       



บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.00) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (  = 4.29)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.12)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ญหาในการทาํงาน มกัจะั เสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุป  ( = 3.74)  

  ด้านสร้างสรรค ์

ี ส

 

                           
 

                     



บณัฑติมการแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้ง รรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.93) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑ สดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

ติแ

  = 4.29) รองลงมาคอืความสามารถใช้
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ภาษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ (  = 4.08) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต
คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ
ต่อการใชง้าน ม  = 3.61)  
 

                             

าพรวมบ่อยมาก

ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภ  (  = 4.26) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข ว่มงาน มี

คา่เฉลีย่สงูสดุ

อ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นร

 ( = 4.32) รองลงมาคอืความร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.29) 
 
4 ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเศรษฐศาสตร์.   
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่92 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อ ฑติในภาบณั พรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 เมือ่พจิารณา

็นรายดา้น  พบวา่ 

                           ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  

                     ณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

เป
 

   
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นค  = 4.30) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติ 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.57) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
ากสงูสดุม  ( = 4.46)  

 

                

   ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.93) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (ส  = 4.07)  

 

                

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.91) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคี่าเฉลีย่สูงสุด ( = 4.21) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่  และควา สามารถใชม ค้วามรูท้ีเ่รยีน

าวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.79 
 

ิ

                

ม

                                ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ( = 4.01) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพ พอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

งึ

  = 4.28) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.58) 
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 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

           นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
 

            
มาก (  = 4.05)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โ ยเรือ่งทกัษะทาง

อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
ด

  = 4.31) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน
(

 
 = 4.03)  

 

                กณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

 
ากบั 4.2000 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
ง

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเ
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่93 ดงัน้ี 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 หรอื 81.00 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี่

.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ท่ก
 

ประเดน็ 
คาํนวณได้ การประเมนขอ  กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.30 86.00 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.93 78.60 3.7200 
3. ดา้นทกัษ ทางปญญาัะ  3.91 78.20 3.6400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอ

4.01 80.20 4.0400 
บ 

5. ดา้นทกัษะการ เิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 4.05 81.00 4.2000 ว

   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวม 4.05 81.00 4.2000 

 
5.  ลกัษณะขอ รบัเข้ามาทาํงานในองคก์รงบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการิ                 
 

                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

 
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่94 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ตอ้งการบณัฑติทีม่รีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รองลงมาคอืความ

ซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 87.5  ความขยนัอดทน และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 81.9   
  

น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.736 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 6.000 2 
3. ความขยนัอดทน 5.750 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.194 4 
5. การตรงต่อเวลา 4.139 5 
6. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.972 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.139 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.458 8 
9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1.944 9 
10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1.931 10 

 
2.10.2  รายหลกัส

 
 กัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะเศรษฐศาสตร ์มจีาํ หลกัสตูร ซึ่งในการว ได้ 
แ งัน้ี     
 

หลกัสตูร 
น

บณัฑตท่ีิ
น 

จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ละของ
บณัฑตท่ีิ

 

ตูร 

                หล นวน 5 จิยัครัง้น้ี

บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืด
     

 จาํนว ร้อย

ทาํงา ทาํงาน
1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ธุรกจิการเกษตร) 27 5 18.5 
2. หลกัสตูรปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑติ   29 122 23.8 
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 68 21 30.9 
4. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 52 17 32.7 
5. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรก์ารประกอบการ)* - - - 

 หมายเหต ุ   * ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่95 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ธรุกจการเกษตริ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ธรุกจิการเกษตร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.82 

 

               เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึ่งดา้น

กัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ

 

1

ต

  
ท  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00) รองลงมาคอืดา้นค รรมณุธรรม จรยิธ  ( = 3.96) สว่น
ด ัา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.55) 
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 ติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย งความสามารถใ ปกรณ์ / 
เ อร ์ฯ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ
                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑ โดยเรือ่ ชอุ้

ทคโนโลย ี/ คอมพวิเต  ( = 4.40) รองลงมา  ชว่ยเหลอืเพ ว่มงาน 
แ  ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัค  สว่นเรือ่งควา ีย่วกบั

ง าในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิ และการสรา้งผลงานใหม ่ / 
พ ง มกีารแสดงออกบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่ .40                             
 

1 ฑต ิ  
 

       ตูรปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑติ มกีารแสดงออก ตกิรรมตามกรอ าตรฐาน

ค า่กบั 3.95 
 

     ณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น
คี่าเฉลี่ยสงูสุด

คอืมน้ํีาใจ ือ่นร

ละความสามารถใชภ้าษาไทยฯ อื 4.20 มรูเ้ก

านทีท่าํ เมือ่มปีญหั ใจได ้
ฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือ กนัคอื 3

.2  หลกัสตูรปรญญาิ เศรษฐศาสตรบณั

                 บณัฑติของหลกัส ทางพฤ บม

ณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท

                  เมื่อพจิาร
คุณธรรม จรยิธรรม ม  ( = 4.19) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ  ( = 4.17)     

 

     าบณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
มาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่
มสีมั  = 4.38) รองลงมาคอืการยอมรบัแล ตเิพือ่น  (ะใหเ้กยีร รว่มงาน  = 4.34) สว่น
เรือ่งความสามารถนําความร ระยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานก  มคีูท้ีเ่รยีนมาป ารณ์ใหม่ๆ า่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.52)                             
 

1.3  ิ ิ ิ เ์กษตร) 
 

 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศา ษตร) มกีารแสดงออกทางพ รม 
ต ทา่กบั 4.16

 

 สดงออก กิรรมบ ากทุกดา้น า้น

ค

หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต (เศรษฐศาสตร

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา สตรเ์ก ฤตกิร

ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เ  

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแ ทางพฤต ่อยม  ซึ่งด

ุณธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.33) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธ หวา่งบคุคลและความร์ะ

รบัผดิชอบ ( = 4.26)   
 

ร อดทน                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยี
งูสดุ (ในการทาํงาน  มกีารแสดงออกบอ่ยมากส  = 4.48)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.43) 

่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต

ตํ่าสดุ ( = 3.43) 
 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เศรษฐศาสตรส์หก
 

รณ์) 

กบั 4.17 

    โ

                        บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่

 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.38) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง คลและความ

รบัผดิชอบ (
บคุ

 = 4.29)    
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน  ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน  และความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ย
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มากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.47 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใช้
งาน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.71)                              
 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมทิ ิ ี่แสดงออกของบณัฑติ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  

รเกษตร) 

 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยด้าน

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่96 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ธรุกจกาิ
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ธรุกจิการเกษตร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.82 

                      
สาํนึกด ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 3.96)  สว่นดา้นมุง่มัน่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.65)   
 

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ เศรษฐศาสตรบณัฑต ิ  
 

     แสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของ

 

     
สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ  (

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาเศรษฐศาสตรบณัฑติ มกีาร
ทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 มหาว

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น 
 = 4.25)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.77)    

  บ หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 

 

     บ

 

2.3 หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
 

                ณัฑติของ

กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.16 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.32) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.26) 
 

.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 

     าสตรส์หกรณ์) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ

 

    บ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

2
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศ
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.17 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

สาํนึกด ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.34) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.33)   
 

าํหรบัผลกา
ของแต่ละหล ตูร เนือ่งจ

                       ส รศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
กัส ากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 

ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเศรษฐศาสตร ์

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่97 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (ธรุกจการเกษตริ ) 

     ญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ธุรกจิการเกษตร) ใน

 

ติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

 

 
 

3
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิ

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑ

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.08) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ (  = 3.95) สว่น
ดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.55) 

 

ามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งทกัษะ                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีว
ทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํซึง่มี
คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.20 สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.20) 
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ เศรษฐศาสตรบณัฑิต  

ฐศาสตรบณัฑติ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาเศรษ
โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติใน

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.17) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ( = 3.91) 
    

                  สาํหรบัราย  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในรขอ้ ะดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.59) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.34)  
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.23  โ

 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.44)  

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่น
 

ายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งมน้ํีาใจต่อ 
ือ่นรว่มงาน ความขยนัอดทน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.57 รองลงมาคอื 
วามซื่อสตัยส์จุรติ ซึง่กไ็ดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุเชน่กนั

เพ

ค  ( = 4.52) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะ
ผูนํ้า  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.76) 
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3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 

 

า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.13 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจ                       
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.41) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.97) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ  และมน้ํีาใจต่อเพ ว่มงาน

 
 

     
ือ่นร   ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.71 และ 4.53) 

  
 4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่98  ดงัน้ี                
 

.1  หล ตูรปรญิ4 กัส ญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (ธรุกจการเกษตริ ) 

วามซื่อสตัยส์จุรติ และความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน  รองลงมา

ื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 

บณั

.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืมรีะเบยีบ

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 

อย  ตอ้งการบณัฑติทีม่รีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน และขยนัอดทน 
อบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 82.4   

 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คี

คอืการตรงต่อเวลา ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั

การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพ
และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอืรอ้ยละ 80.0 
 

  หลกัสตูรปรญญาิ เศรษฐศาสตร ฑติ   4.2
 

               นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 89.7 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ 
และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 82.8   
 

4
 

               นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 95.2 ตอ้งการบณัฑติทีม่

วนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 90.5  มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  รอ้ยละ  85.7  
 

 

               นายจา้งส่วนใหญ่หรอืร้ ละ 88.2
รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์ุจรติ และความรบัผดิช
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2.11  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

2.11.1  ภาพรวมคณะ 
 

1  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่99 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะสถาปตยกรรมศาสตร์ั  เป็นเพศชายทัง้หมด โดยเป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของ
น่วยงาน รอ้ยละ 72.7 มปีระสบการณ์การทาํงานระหวา่ง 20 - 24 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 36.4 ซึง่นายจา้งทาํงานห

รว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 45.4 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งกทัง้หมดทาํงานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคดเห็ิ นของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่100 ดงัน้ี 

รยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

า่กบั 3.62  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ เท
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จ  ( = 3.85) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาเม

คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.36) รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน ( = 3.91) สว่นเรือ่ง
การใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.45)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก

ัก

  
น  (  = 3.50) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความสามารถ
คีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (ต  = 3.82) สว่นเรือ่งการนํา
วามรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ค

( = 3.27) 

  า 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ย (

 

                      ด้านทกัษะทางปัญญ
 

   = 3.23) เมือ่
วา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่ง

เป็นระบบ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก (
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบ

 = 3.55) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั
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เพือ่การตดัสนิใจได ้และการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเท่ากนั 
อื 3.09  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

ค
 

 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บอ่ยมาก (  = 4.04) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
าํงานเป็นกลุม่ และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลท ีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.18    

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

วมบ่อย 

 

 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพร

( = 3.32) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
สื่อสาร มกีารแสดงออกบ่อยมาก/ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการ  ( = 3.91) ส่วนเรื่อง
อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต่

( = 2.73)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

พ

แสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่ 101 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.62  เมือ่ จิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีาร  (  = 3.85) เมื่อ

 ม
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ คีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.36) รองลงมาคอืการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง ( = 3.91) สว่น
เรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.45)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั   
( = 3.55) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.91) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่
จะมอุีปสรรค ( = 3.82)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ ั มี

การแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.09)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรค์ในภาพรวมบ่อย ( = 3.37) เมื่อ

พจิารณาเป็น มารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / รายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสา
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คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.91) รองลงมาคอืความ 
สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ ( = 3.82)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่าง 
ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.74)           
 

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.15) เมื่อ
พ รณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ และการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.18  
 

จิา

.  อใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์4 ความพึงพ    

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.61 เมือ่พจิารณา

ป็นรายดา้น  พบวา่ 

                                    พงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่102 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวม

เ
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

     นายจา้งมคีวาม  = 3.96) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายข า้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่ออ้ พบวา่นายจ
เพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.09   สว่นเรือ่งการตรงต่อเวลา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.82)  
 

 ด้านความรู ้
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (                 = 3.41) เมือ่
ยจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสามารถในการพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นา

นําเสนองานท าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (ีท่   = 3.55) สว่นเรือ่งความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.27) 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (

 

  = 3.52) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมากและปานกลาง  
ูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุโดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนร  ( = 3.64) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่  

สรา้งสรรคผ์ล นใหม่  และการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั

 

                

งา

ปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.45 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.07) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในร บัมากเกอืบทกุขะด อ้ โดยเรือ่ง
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ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด (  = 4.09) รองลงมาคอืความรบั 
ผดิชอบต่องานทีท่าํ ( = 3.91)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั านกลาง และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ป

 = 3.09) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และกาิ ิ รใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ช

ปานกลาง ( = 3.43) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดย
งึพอใจในระดบัมากสงูสุดเรื่องทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพ  ( = 4.00) สว่นเรือ่ง

                           4.1  ค บกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

ํา บัเกณฑท์ี ่
ก.พ 0 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ได

ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บั
ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.09 

 

วามพึงพอใจของนายจ้างเทีย

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่103 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 หรอื 72.20 % และเมื่อน ไปเทยีบก

.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 2.440

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ี ้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.96 79.20 3.8400 
2. ดา้นความรู ้ 3.41 68.20 1.6400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.52 70.40 2.0800 
4. ม 
    รบัผดิชอบ 

4.07 81.40 4.2800 ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและควา

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.43 68.60 1.7 00 2

รวม 3.61 72.20 2.4400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเิ ข้ามาทาํงานในองคก์ร                
 

     

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่104 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 90.9   
  

                อยา่งไรกต็ามเมือ่นําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากคา่ถ่วงน้ําหนกัใน

ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี 
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8.192 1 
2. ความขยนัอดทน 5.731 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.577 3 
4. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.923 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.808 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.115 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.154 7 
8. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.577 8 
9. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.385 9 
10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1.731 10 

 
2.11.2  รายหลกัสตูร 

 
                 หลกั รญิญาตรขีองคณ รร กัส ้

แบบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี              
 

 
หลกัสตูร 

น
ท่ี
น 

จาํนวน
แบบสอบถา
ม ท่ีสงกลบั่

ละของ
ฑตท่ีิ

 

ะสถาปตยกัสตูรระดบัป มศาสตร ์ มจีาํนวน 2 หล ตูร ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีได

จาํนว ร้อย
บณัฑติ บณั
ทาํงา  ทาํงาน

1. หลกัสตูรปรญิญาภมูสิถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ  11 1 9.1 ั

2. หลกัสตูรปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตั รบณัฑ 10  ติ 23 43.5
 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรม งออกของบณัิ ิ ามกรอบมาตรฐานคฑติ  ตท่ีแสด ณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 

     บ

 

     พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย ซึง่ดา้น

กัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่105 ดงัน้ี  
 

.1  1 หลกัสตูรปรญญาิ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑต ิ  
 

                บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอั  
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.51 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
ท   = 3.96) รองลงมาคอื
า้นคณุธรรม จรยิธรรม (ด  = 3.74) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.10) 

 

                      สาํหรบัรายข รแสดงออกทัง้บ่อยมากและ วามสุ ้อม

ถ การแสดงออกบอ่ยมากสงูสดู

อ้ พบว่าบณัฑติมกีา บ่อย โดยเรื่องค ภาพ อ่อนน

่อมตน มสีมัมาคารวะ มี  ( = 4.30) รองลงมาคอืค มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 
ก รตเิพือ่นรว่มงาน และเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม ร ระนีประนอม ซ คา่เฉลีย่ั

วามรว่

ูจ้กัการปารยอมรบัและใหเ้กยี ึง่มี
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เ คล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละ   มกีารแสดงออ อย ซึง่มี
ค

ทา่กนัคอื 4.10 สว่นเรือ่งความคล่องแ แปลผล กบ่

า่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 2.60)              
 

2 กบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตาม ณ์ของมหาวทยาลยัิ.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวิ อตัลกัษ  
 

 กฏตามตารางที ่106 ดงัน้ี 
 

2 สตรบณัฑติ  
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัั ลกัษณ์ 
รวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.51 

 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมี กิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย ซึง่ดา้น

                 ผลการศกึษาปรา

.1  หลกัสตูรปรญญาิ สถาปัตยกรรมศา

ของมหาวทิยาลยัในภาพ

การแสดงออกทางพฤต

สามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ  ( = 4.10)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 3.74)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มี
การแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25)   
 
3.  ความพึงพอใจของนาย ณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศจ้างท่ีมีตอบ่ าสตร ์  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่107 ดงัน้ี 
 

3 ต 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาสถาปตยกรรมศาสั ตรบณัฑติ ในภาพรวมอยู่

 

ายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง   ซึง่ 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

.1  หลกัสตูรปรญญาิ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิ
 

ในระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.51 

                  เมือ่พจิารณาเป็นร

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ   = 4.00)  รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม 
รยิธรรม (จ  = 3.86)   

 

อใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรื่อง

การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
แ

ี่นายจ

                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพ

ความซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   และความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม   ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
มากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.00 สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ความสามารถใน
และการใชเ้ทคนิคทางคณิตสาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง ละมคีา่ 
เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00        
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่108 ดงัน               
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑต ิ  
 

                  นา ้างทัง้หมดต้องการ

ี้  

ยจ บณัฑติที่มคีวามขยนัอดทน  รองลงมาคอืความซื่อสตัย์สุจรติ มรีะเบยีบ
วนิัยในการทาํงาน และตรงต่อเวลา  ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 90.0  
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2.12.1 ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่109 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะสงัคมศาสตร ์ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชา  รอ้ยละ 55.9  โดยเป็นหวัหน้า
งานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 67.6 สว่นประสบการณ์
ีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไม่เกนิ 5 ป สีดัส่วนมา

ย

การทาํงานของนายจา้งมสีดัสว่นค่อนขา้งกระจาย ซึง่นายจา้ง
ี ม กทีส่ดุ รอ้ยละ 35.3 โดยนายจา้งทาํงานร่วมกบับณัฑติมา

เกอืบ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 61.8  ทาํงานในหน่วยงาน

ิ ิ ิ ิ

ท

ประมาณ 7 - 12 เดอืน มรีอ้ยละ 41.2 

 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้ง
เอกชน รองลงมาคอืทาํงานรฐับาล รอ้ยละ 25.0 
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่110 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ นภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.96 เมือ่พจิารณ

ใิ

  าเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.25) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.38) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.35) สว่นเรือ่งการใช้
รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ท  = 4.04)  

                      ด้านความรู้ 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก

 

 

  
 

  (  = 3.76) เมื่อ
ุกขอ้ โดยเรื่องการนําความรูอ้ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากท

ทาํงานฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.82) สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ และความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ 
แปลความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.72 

 

    างปัญญา 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก (

                    ด้านทกัษะท

    = 3.77) 
 พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันาเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

2.12  คณะสงัคมศาสตร ์
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ตนเอง มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.85) รองลงมาคอืความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ ( = 3.78) 
างานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒัน  = 3.71)  

ลและความรบัผดชอบิ  
 

 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุค่

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บ่อยมาก ( = 4.22) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.37)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.26)  

 

 

ตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
ต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤ

แ  ( = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
ดงออกเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มกีารแส

บ่อยมากสงูสุด ( = 4.21) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีาร
แสดงออกบอ่ย และคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.28)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่111 ดงัน้ี 

                     บ กิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

ึก

ึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

ณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํน ดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสาํน  ( = 4.20) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ พ

มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.38) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.35)  

กีา

 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                       บณัฑติม รแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.00) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
งูสดุส  ( = 4.29)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.19)  สว่นเรือ่งความรู้

เกีย่วกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.72)  

กี

 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติม ารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.75) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
อมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (ค  = 4.21) รองลงมาคอืการ
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แสวงหาความ องตนเองอยา่งต่อเน่ือง ซึง่มคีา่ 

า่เ

รูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง และการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานข
เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.85 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคี ฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.28)  

 

  ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.26) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.37)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.26) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะสงัคมศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่112 ดงัน้ี 

็นรายดา้น  พบวา่ 

                           ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  

                 

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 เมือ่พจิารณา

เป
 

   
 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระด

= 4.38) 
บัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 

และความซื่อส ามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (
เม

ตัยส์จุรติ ไดร้บัคว  = 4.57 และ 4.54)  
 

                

   ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.78) เมื่อ

จิารณาเป็นรายข  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ซึง่ม า่เฉลีย่ไมแ่ตกพ อ้ คี ต่างกนัมากนกั โดยเรือ่ง
ฉลีย่สงูสดุความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เ  ( = 3.85)  

 

                

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.90) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
คี่าเฉลีย่สูงสุด ( ม   =  4.15) ส่วน รื่องการแสเ วงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 

( = 3.79) 
 

                

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ( = 4.01) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.29)  รองลงมาคอืความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ( = 4.21)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.59)
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 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

                       งึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
 

นายจา้งมคีวามพ

มาก ( = 3.85)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โ ยเรือ่งทกัษะทาง

อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
ด

 = 4.21) รองลงมาคอืทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน
(

 
 = 3.90)  

 
                เกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

ครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 หรอื 77.00 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
.พ.ร. กาํหนด บัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

มเกณฑ

          4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตาม
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่113 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้ง

ก ไดเ้ทา่กบั 3.4000 คะแนน  สาํหร
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตา ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.38 87.60 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.78 75.60 3.1200 
3. ดา้นทกัษะ 3.90 78.00 3.6000 ทางปญญาั  
4. ดา้นความสมัพ  4.01 80.20 4.0400 นัธร์ะหวา่งบุคคลและความ

    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.85 77.00 3.4000 

รวม 3.85 77.00 3.4000 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่114 ดงัน้ี 
 

              

     

   นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 85.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  รองลงมาคอืความซื่อสตัย ์
สุจรติ และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 82.4  

                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

 
 
 

  

น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.868 1 
2. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 5.088 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.956 3 
4. ความขยนัอดทน 4.897 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.897 4 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.721 5 
7. การตรงต่อเวลา 3.647 6 
8. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2.603 7 
9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.559 8 
10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.221 9 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.029 10 

 
2.12.2  รายหลกัสตูร 

 

 กัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะ าสตร ์มจีาํน กัสตูร ซึ่งในการวจิ ้ 
แ งัน้ี     
 

หลกัสตูร 
น

บณัฑตท่ีิ
น 

จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ละของ
บณัฑตท่ีิ

 

                หล สงัคมศ วน 7 หล ยัครัง้น้ีได

บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืด
     

 จาํนว

ทาํงา

ร้อย

ทาํงาน
1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จติวทิยา) 48 22 45.8 
2. หลกัสตูรปรญิญา สตรบณัฑติ (ประวตัศิา  6 ศลิปศา สตร)์ 25 24.0 
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ภมูศิาสตร)์ 13 3 23.1 
4. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ 99 27 27.3 
5. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) 32 9 28.1 
6  หลกัสตูรปรญิญานิตศิาสตรบณัฑติ  6 1 16.7 
7. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา)* - - - 

หมายเหต ุ   * ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่115 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (จตวทยาิ ิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จติวทิยา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ 
าตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.09 

 

 

1

ม
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 าเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤ ่อยมากทุกดา้น ซึง่ดา้น

ค ดุ (
                เมื่อพจิารณ ตกิรรมบ  
ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูส  = 4.32)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความ ร์ะหวา่งบคุคลและความรบั 

ผ

สมัพนัธ

ดิชอบ ( = 4.30)  
 

 วา่บณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทกุขอ้ ความรว่มมอืในการทาํงาน

เ งูสดุ (
                  สาํหรบัรายขอ้ พบ โดยเรือ่ง

ป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากส   = 4.45) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ช อืเพือ่นรว่มงาน ะความ

ข ในการทาํงาน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.41  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ได้
อ อกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ว่ยเหล  แล
ยนัหมัน่เพยีร อดทน
ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงอ  = 3.36)                           

 

1  ิ (ประวตัศาสตร์ิ ) 
 

       ศลิปศาสตรบณัฑติ (ประวตัศิาสตร)์ สดงออกทางพฤ รมตาม

รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.58 
 

     ณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกือบทุกด้าน ซึง่

   

.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาิ สตรบณัฑต

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา มกีารแ ตกิร

ก

                  เมื่อพจิาร
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (  = 3.83) 

อกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั (
สว่น

ดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงอ  = 3.33)  
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมาก  โดยเ สภุา

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ  และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / อร ์ บ  
ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื เรือ่งความสามารถนําความรูท้ ะยกุ รอืสถานการณ์

ใหม อ้ยา่งเพยีงพอต่อกา กีารแ  แล ีย่

ต
 

1 สตร)์ 
 

 ภูมศิาส  มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
ก  3.65 

 

 งออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น า้น

ามสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 3.80   
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทน
มรบัและ

ปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอม มกีารแสดงออกบ่อยมากั

 

และบอ่ย

คอมพวิเต

ีเ่รยีนมาปร

รใชง้าน ม

รือ่งความ

มกีารแสดงออก

ตก์บังานทีท่าํห

สดงออกบอ่ย

พ อ่อนน้อม

อ่ยมากสงูสดุ

ะมคีา่เฉล

 4.17 สว่น
่ๆ  และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ได

ํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.17                              

.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ภมูศาิ

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (
าก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั

ตร)์
รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยม

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสด ซึ่งด

คุณธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะคว

ในการทาํงาน ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ความร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม การยอ
ใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน และเมื่อม
สงูสดุเท่ากนัคอื 4.00 
 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (รฐัศาสตร)์ 
 

                        บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร์) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89 
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    โ                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.21) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.17)    

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.44)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ
(

 
  = 4.37)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย 
และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.19)                              
 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (สงัคมวทยาและมิ านุษยวทยาิ ) 

ทา่กบั 4.20 

 

                      บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เ

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.65) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมั ธร์ะหวา่งบคุคล

และความรบัผดิชอบ   มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (
พนั

 = 4.49)                        
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม 
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.88) รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการทาํงาน ( = 4.78)  ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ และความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 
มอุีปสรรค ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 มน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อนรว่มงาน และความเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 
ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.56  
 

2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออิ ิ กของบณัฑติ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  

    

 

    

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่116 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (จตวทยาิ ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จติวทิยา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม  
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.09 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.29) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.24)   
 

)์ 

 

 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกอืบทุกดา้น โดย
ดา้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ประวตัศาสตริ
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ประวตัศิาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.58 

                       
 ( = 3.83) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่

ตํ่าสดุ ( = 3.42)   
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2.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (ภมูศาสตร์ิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ภูมศิาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ขอ หาวทิยาลยังม ในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00)  สว่นด นอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 

2.4  หลกัสตูรปรญญิ ลปศาสตริ บณัฑต ิ (รฐัศาสตร)์ 
 

า้
 

าศ

                        มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89 

 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.27) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.18)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (สงัคมวทยาและมานุษยวทยาิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบ ฑติ (สงัคมวทิยาและมานุษ

ิ

ณั ยวทิยา) มกีารแสดงออกทาง

 

    

พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้ 
ดา้นสาํนึกดมีกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.60) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.44)   
 

                  สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
องแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใช

     
ข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 

ศาสตร์

ข
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะสงัคม  

            นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จติวทิยา) ในภาพรวมอยู่

 

งึพอใจต ติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่117 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (จตวทยาิ ิ ) 
 

             
ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.09 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพ ่อบณัฑ

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.41) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.06) 

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งมน้ํีาใจ

ต่อเพือ่นรว่มงาน และความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  ( = 4.64 และ 4.55) สว่นเรือ่ง
การแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.64) 
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3.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑิ ิต (ประวตัศาสตร์ิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติ องหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ประวตัศิาสตร)์ ในภาพรวม
อยูใ่นระ มาก โดยม

ข

ดบั คีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 
 

วามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคี

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.23)  ส่วนดา้นความรู ้มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.54) 
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.67) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัมากสงูส (ดุ   = 4.33) สว่นเรือ่งความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจใน
ระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.33)   
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบัิ ณฑิต (ภมูศาสตร์ิ ) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ภมูศิาสตร)์ ในภาพรวม 

 

     เป งึ ติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น โดย

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.70 

                  เมือ่พจิารณา ็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพ พอใจต่อบณัฑ

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.07) สว่นดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ 
ร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ได ( = 3.42) 

 

ปานกลาง โดยเรือ่งความ
บม

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดั ากสงูสดุ ( = 4.33) 
   

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัิ ิต (รฐัศาสตร)์ ฑ

 

     ดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

 จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 

                  เมื่อพจิารณาเป็นราย

คณุธรรม   = 4.28) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 3.99) สว่นดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.64) 

 

จต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งมน้ํีาใจ

่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (
                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใ

ต  = 4.56)  รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ  และความ 
บัมากสงูสดุ ซึง่มีค่า่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.41 สว่นเรือ่งการสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ไดร้บัความพงึพอใจในระด

แสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.48) 
   
3.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑิ ิต (สงัคมวทยาและมานุษยวทยาิ ิ ) 

คีา่เ
 

 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (สงัคมวทิยาและมานุษย- 
วทิยา) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยม ฉลีย่เทา่กบั 4.18 
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     ื                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.76)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและ
 

มาก โดยเรือ่งความ
ีย่สงูสดุซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉล  ( = 4.89)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่น
ยีบวนิยัในการทาํงาน และการตรงต่อเวลา ซึง่มีรว่มงาน และความขยนัอดทน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.78  ระเบ

คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67                 
 
 4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

            ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่118  ดงัน้ี                    
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (จตวทยิ ิ ) 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้ มดหรอืรอ้ยละ 90.9 ตอ้งการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 86.4  มรีะเบยีบ นิัยในการท

า

ห

ว าํงาน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากนั
อืรอ้ยละ 81.8

3.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่แีสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิาน

ตัย น้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน มรีะเบยีบวนิัยในการ 

 

ค  

 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (ประวตัศาสตร์ิ ) 
 

               นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 8
ได ้และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ   

 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบัิ ณฑติ  (ภมูศาสตร์ิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อส ส์ุจรติ ม
ทาํงาน  ขยนัอดทน  ตรงต่อเวลา  มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัิ ฑติ  (รฐัศาสตร)์ 
 

               นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 85.2 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนรว่มงาน 
รองลงมาคอืขยนัอดทน รอ้ยละ 81.5 

 4.5  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  (สงัคมวทยาและมานุษยวทยาิ ิ ) 
 

                นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ต้องการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  มรีะเบยีบวนิัยในการ
ทาํงาน ขยนัอดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
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2.13  คณะสตัวแพทยศาสตร ์

2.13.1  ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่119 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะสตัวแพทยศาสตร ์ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง รอ้ยละ 60.6  โดยเป็น
ูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน รอ้ยละ 69.7 มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 48.5 ซึง่

8.5 

่วยงานเอกชนและรฐับาลมสีดัสว่นใกลเ้คยีง

ณัฑติ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

ผ

นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 1 - 6 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 4
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งทีท่าํงานในหน

กนัคอืรอ้ยละ 51.5 และ 48.5  
 

.  2 ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบิ ิ  
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่120  ดงัน้ี 

าตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

รรม 

ณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบม

เทา่กบั 3.82 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธิ
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นค  ( = 3.99) 

น์ของ

ว่นรวม มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงาน และความ
ขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.03 ส่วนเรื่องความเสยีสละเพื่อประโยช
ส  ( = 3.94)  

 

 

                        ด้านความรู้ 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก

นกั ( = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรื่องความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ
มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ ( = 3.97)  สว่นเรื่องการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วข

ามรูท้ีเ่รยีน มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ (
อ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือ 

จากคว  = 3.56)  
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่

มส่งูมากนกัไ  ( = 3.64) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งการแสวงหา
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ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.88) สว่นเรื่องการสรา้งผลงานใหม่ / พฒันา
านของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุง  ( = 3.45)  

มัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ย

 

  ด้านทกัษะความส

  
มาก ( = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรติ
เพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม ั มี

า่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ค  = 3.67)  

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้ิ ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
( = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (/  = 4.03) ส่วน

อ้เรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ได ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.42) 
 
3.  ความคดเห็ิ นของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ของมหาวทิ ยาลยั  

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่121 ดงัน้ี 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่

  ด้านสาํนึกดี 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

 
 

  
เทา่กบั 3.82  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

 

 (  = 3.98) เมื่อ
มพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน คีา่เฉลีย่

สงูสดุ ( = 4.03) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.00)  
 

                        ด้านมงุม่  ัน่
 

สดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (                      บณัฑติมกีารแ 
น

= 3.86) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร อดท ในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (  = 4.03) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได้ั  มคีา่ 
เฉลีย่ต สดุ (ํ่า  = 3.52)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

างพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก                      บณัฑติมกีารแสดงออกท  (  = 3.72) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข อ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / อ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ
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คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด (  = 4.03) ส นเรื่องความ 
สามารถใชภ้าษ ่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่

่ว

าต ตํ่าสดุ ( = 3.42)  
              

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.86) เมื่อ
พจิารณาเป็น และใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน มีรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องการยอมรบั
ค่าเฉลีย่สงูสดุ (  = 4.00)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุั  
( = 3.67)    
 
4.  ความพึงพอ ของนายจใจ ้างท่ีมีต่อบณัฑติ คณะสตัวแพทยศาสตร ์  
 

                 
 

็น

                                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่122 ดงัน้ี 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 เมือ่พจิารณา

เป รายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

  = 4.13) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติ มคี่าเฉลีย่เม

สงูสดุ (  = 4.38) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน (  = 4.16) ส่วนเรื่องความขยนัอดทน มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.97) 

 ด้านความรู ้

บณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

 
 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อ  (  = 3.91) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน ไดร้บั

ความพงึพอใ

พ

จในระดบัมากสงูสุด (  = 4.19) ส่วนเรื่องความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ
( = 3.66)   

 

 

                    บัมาก

ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระด  (  = 3.82) เมือ่
ยจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน มีพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นา

คา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.06)  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ และความสา ารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมา

วเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.72 

                              ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                      นายจา้ง

ม

 

 

มคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.91) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ

รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.12) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.53)  
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                       ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร แิ ิ ละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ 
/ เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร์ มคี่าเฉลีย่สูงสุด (

 
  = 3.91)  ส่วนเรื่องการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสต / สถติทิี่ร ์

ํ่าสุดเกี่ยวขอ้งกบังานทีท่าํ มคี่าเฉลีย่ต  ( = 3.59)  

                .

.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
งึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 หรอื 78.20 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

างดงัน้ี 

ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

 

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่123 ดงัน้ี 

 

                ก.พ
พ

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.6400 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตาร
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.13 82.60 4.5200 
2. ดา้นความรู ้ 3.91 78.20 3.6400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั 76.40 3.2800  3.82 
4. ดา้นความส 3.91 78.20 3.6400 มัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่ส  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.74 74.80 2.9600 
าร

รวม 3.91 78.20 3.6400 
 
1.5  ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจิ                 

     

อื

าํ รอ้ยละ 87.9 มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 81.0   

                ของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

ในลาํดบัที ่1 - 10 รากฏตามตารางดงัน้ี  

 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่124 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหร รอ้ยละ 97.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืความรบัผดิ 
ชอบต่องานทีท่
  

อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะ

ป
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความ ื่อสตัยส์จุรติ   7.485 1 ซ

2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 6.909 2 
3. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5.788 3 
4. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.788 4 
5. ความขยนัอดทน 4.667 5 
6. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.727 6 
7. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ ป้ญหาั       3.121 7 แก

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.000 8 
9. การตรงต่อเวลา 2.515 9 
10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2.515 9 
11.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1.758 10 
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2.14.1 ภาพรวมคณะ 
 

1 าง

2.14  คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

 

.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอย่ ่  
 

 ตามตารางที ่125 ดงัน้ี 
 

 ของบณัฑติคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเพศหญงิมากกว ย รอ้ยละ 66.7 โดยเป็น

ห  74.4  ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การท ะหว่าง 5 - 9 ากทีส่ดุ 
ร ทาํงานรว่มกบับ าประมาณ 3 - 1 เดอืน มี
ร
 

 งหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ าํงานในหน่วยง อกชน  
 
2.  กรรมท่ีแสดงิ อกของบณัฑติ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ

                ผลการศกึษาปรากฏ

                นายจา้ง า่เพศชา   
วัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ าํงานร ปีม

อ้ยละ 38.5 รองลงมาคอืไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 30.8  โดยนายจา้ง ณัฑติม 8 
อ้ยละ 51.3 

                สาํหรบัประเภทขอ  92.3 ท านเ

ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติ อ ิ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่126 ดงัน้ี
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามก บมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.65  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
ไม่สงูมากนัก

 

รอ

 (  = 3.77) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ บว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ 
ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคี่าเฉลีย่สงูสดุ

พ

 (  = 3.92) งลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ รอ

( = 3.90) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.51)   
 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อย (  = 3.46) เมื่อพจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถตคีวาม  / ยอ่ความ แปลความ
หรอืจบัใจความได ้  มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

ขยาย

 (  = 3.62) สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33) 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความ
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คล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ ( = 3.56) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในั

การทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบ คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุอ่ยและม  ( = 3.46)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

   ออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

่อยมาก

 

                  บณัฑติมกีารแสดง

บ  ( = 3.85) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
คา่เฉลีย่สงูสดุ (เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี   = 3.97)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 3.92)  

รจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุสว่นเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้ส  ( = 3.74)   

รส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข กาิ ิ
 

 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.58) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด (  = 3.87) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีาร
แสดงออกบอ่ย และคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.21)  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ
 
3  

ฏตามตารางที ่127 ดงัน้ี 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก แต่มี

่าเฉลีย่ไม่สงูมากนัก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

                 พฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (

 

                 ผลการศกึษาปราก
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

ค
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

    บณัฑติมกีารแสดงออกทาง

 = 3.78 วา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่น) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบ
รว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.92)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ และการยอมรบัทัง้
ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.90 สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้ค่า 
มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.51)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  

สดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
 

                       บณัฑติมกีารแ

(  = 3.60) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร 
อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.85)  สว่นเรือ่งความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)  
 
 
 



 142 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั ( = 3.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร ม ารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (กี  = 
3.87) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ ย และมีอ่

า่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ค  = 3.21)  
 

 ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.87) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่ม าน มคีา่ 
เฉลีย่สงูสดุ (

ง

 = 3.97)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ ( =
 
4.  ความพึงพ

 3.92) 

อใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่128 ดงัน้ี 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบว  
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรม 

า่

ิ
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92)
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่

 
เม

สงูสดุ ( = 4.15) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน ( = 4.00) ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.72) 

 

                                 มพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก 

 

   ด้านความรู้ 

       นายจา้งมคีวา
นัก ( = 3.53) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้  โดยเรือ่งความรูใ้น
สาขาวชิาทีเ่รยีน และความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่
เทา่กนัคอื 3.64  
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                       ายจา้งมคีว                 น ามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกัไ  (  = 3.62) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมากและปานกลาง 
โดยเรือ่งความ ามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (ส  = 4.00) สว่นเรือ่งความสามารถ
ใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมีั ค่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.46) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง คลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                      นายจา้งม วามพงึพอ

บคุ

คี ใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
าก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (ม   = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
อืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุเก  ( = 3.92)  รองลงมาคอื

 (ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  = 3.82)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.28) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก แต่มคีา่เฉล ไมส่งูมากีย่ นกั ( = 3.56)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
อืบทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุเก  ( = 3.79)  

สว่นเร าสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมีือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศ

คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.23)  
 

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                

              ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่129 ดงัน้ี 

               ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
 3.67 หรอื 73.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

ะเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

  
 

 
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 2.6800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ปร

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.92 78.40 3.6800 
2. ดา้นความรู ้ 3.53 70.60 2.1200 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.62 72.40 2.4800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 

รบัผดิชอ

3.67 73.40 2.6800 
    บ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร แล เทศ 

3.56 71.20 2.2400 
ะการใชเ้ทคโนโลยสีารสน

รวม 3.67 73.40 2.6800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามิ าทาํงานในองคก์ร                
 

                 ผลก     ารศกึษาปรากฏตามตารางที ่130 ดงัน้ี 

                 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืความ
ขยนัอดทน รอ้ยละ 79.5 และความซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 74.4  
  

 

นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 82.1 
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                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

น้ําหนกัในลาํดบั ี ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
 

ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 

ท

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.513 1 
2.  5.103 2 ความขยนัอดทน

3. ความรบัผดิชอบต 3 ่องานทีท่าํ 4.615 
4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.128 4 
5. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.872 5 
6. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห์ านการณ์และแกป้ญหาั       3.615 6 สถ

7. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   3.615 6 
8. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.128 7 
9. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.026 8 
10.ความสามารถในการทาํงานเป ุม่   ็นกล 2.256 9 
11. 0 ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2.231 1
12.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2.231 10 

 
รายหลกัสตูร 

 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจีาํนวน 7 หลกัสตูร ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ี
ไดแ้บบสอบถาม ง่กลบัคนืด

2.14.2  

ทีส่ งัน้ี     
    

หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

รอ้ยละของ
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

  
 จาํนวน จาํนวน 

1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารบรรจุ) 21 3 14.3 
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) 13 3 23.1 
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (พฒันาผลติภณัฑ ์ 
    อุตสาหกรรมเกษตร) 

41 17 41.5 

4. หลกัสตูรปรญิญ สตรบณัฑติ (วทิยา เทคาวทิยาศา ศาสตรแ์ละ โนโลย ี 
    การอาหาร) 

43 10 23.3 

5. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศา ะเทคโนโลย ี 0 1 5.0 สตรแ์ล

    สิง่ทอ) 
2

6. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอาหาร) 11 5 45.5 
7. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโ กระบวนการ ลยทีาง  
    เคมฯี)* 

- - - 

ห
 
 
 

มายเหต ุ   * ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
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1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ีิ ยวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
    ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   

รรจ)ุ 

ตกิรรม

ยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.77 

 

                 เมื่อพจิารณ ณัฑติมกีารแสดงออกทางพ มากแ า้น

ท างบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่131  ดงัน้ี 
 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เทคโนโลยีการบ1
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารบรรจ)ุ มกีารแสดงออกทางพฤ

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โด

าเป็นรายดา้น พบว่าบ ฤตกิรรมทัง้บ่อย ละบ่อย ซึง่ด
กัษะความสมัพนัธร์ะหว่ สงูสดุ ( = 4.13) สว่น นทกัษะ

ท งออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
ดา้

างปญญา มกีารแสดั ( = 3.17) 
 

 าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและมาก ือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่น
ร ในการทาํงาน การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพ่ าน และเมือ่มปี าในการ

ท กสงูสดุ ซึง่มคีา่เ นัคอื 4.33 สว่นเรือ่งการ
แ อ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่  โดยเร

ญหัว่มงาน ความขยนัหมัน่เพยีร อดทน อืนรว่มง

าํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอม มกีารแสดงออกบอ่ยมา ฉลีย่เทา่ก

สวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ  ( = 2.67)                          
 

1 ตรบณัฑต ิ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

       วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภ ารแสดงออกทา ตกิรรม

ต มาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.14 
 

        พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤ บ่อยมากทุกด้ ซึง่ดา้น

ุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลี่ยสงูสุด

    

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศิ าส

าพ) มกี                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา งพฤ

ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ย

                เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน ติกรรม าน 
ค  ( = 4.33)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.27)  

 

     
มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่ 

า่กนัคอื 4.67 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย อต่อก  มคี  

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ และความมุง่
เฉลีย่เท า่งเพยีงพ ารใชง้าน า่เฉลีย่ตํ่าสดุ

( = 3.67)   
 

 1.3  ิ ิ ิ ณัฑอ์ตุสาห ษตริ
 

 ติ (พฒันาผลติ อุ์ตสาหกรรมเกษตร) มี  
อ ยมาก  โดยมคี่ ีย่เทา่กบั 3

 

 าเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกอืบทุกดา้น ซึ่ง
ด ออก มากสงูสุด

หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต (พฒันาผลตภ กรรมเก ) 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑ ภณัฑ การแสดง

อกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ าเฉล .60 

                 เมื่อพจิารณ
า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดง บ่อย  (  = 3.78) า้น

ท  มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
สว่นด

กัษะทางปญญาั  = 3.47) 
 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความร่วมมอืในการทาํงาน
เ มสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโ คอมพวิเ ื่อป็นกลุ่ม  การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนร่วมงาน  และควา ลย ี/ ตอร ์เพ
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แ ฉลีย่เท นัคอื 3.88 นเรือ่งความสามารถ

ใ ระเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
สวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เ า่ก สว่

ชภ้าษาต่างป  = 3.06)   

.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาริ ) 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร) มกีาร

สดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.45 
 

    โดยดา้น

อ่ยมากสงูสดุ (

 

1
 

 
แ

                 เมือ่พจิารณาเป็นร

ณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบ
ายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย 

ค   = 3.56) สว่นดา้นความรู ้ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่ 
เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.30)    

 

และบ่อย โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
การทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ย

                

     บ ศิวกรรมอาหาร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.75 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมาก

รว่มงาน ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน และความรว่มมอืใน
มากสงูสดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 3.80 ส่วนเรื่องการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่างคุม้ค่า และความรูเ้กีย่วกบั
งานทีท่าํ มกีารแสดงออกบ่อย ซึง่มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.10              
 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมอาหาริ ) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตร ณัฑติ (ว
ต

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น โดย

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.20) สว่นดา้น
ความรู ้มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.30)                        
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากแ

เพือ่นรว่มงาน และเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนั
ละบอ่ย โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรติ

ีประนอม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มี

ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00    
คา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.40 สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ และความสามารถใชภ้าษาต่าง 
ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                ลการศกึษ  ผ าปรากฏตามตารางที ่132 ดงัน้ี 

     
มหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.77 

 

    ยมากทุกดา้น โดยดา้น

 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารบรรจ)ุ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของ

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อ

คัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  (สาม  = 4.22)  สว่นดา้นสรา้งสรรคม์คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.53)   
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2.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่ ลีย่เทา่กบั

     
เฉ  4.14 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33)  รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่ ( = 4.25)   
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑติ  (พฒันาผลตภณัฑอ์ตุสา กรรมเกษตริ ห ) 

รรมเกษตร) มกีารแสดง 
บั 3.60 

 

     ย

 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (พฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาหก

กิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กออกทางพฤต

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โด ดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.82)  สว่นดา้นอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
 

2.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาริ ) 
 

ณัฑติของห                        บ ลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) มกีาร

 

    

แสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.45 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยดา้น
สามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.53) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.39)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมอาหาริ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอาหาร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.75 

 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.25) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.56)   
 

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
  

.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร3  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่133 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ 
 

     ณัฑติ (เทคโนโลยกีารบรรจ)ุ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 

 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบ
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                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น สว่น

ดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33) 

้

น นรูง้าน และทกัษะในการ
ือ่สารและประสานงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.33  

 

าง ลีย่

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจางมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่ รว่มงาน ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ความสามารถในการเรยี
ส
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพ) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.19 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่ บุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉ สงูสดุ ( = 4.42)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะทาง
ญญา ป ั ( = 4.25) 

ดุและมาก โดยเรือ่งความ

ะความคดิรเิริม่ 

กรรมเกษตร) 
 

ฒันาผลติภณัฑอุ์ตสาห- 

     า้น โดยดา้น

    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่

ขยนัอดทน ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และความสามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ  
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.67 สว่นเรือ่งการตรงต่อเวลา แล

สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.67   
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (พฒันาผลตภณัฑอ์ตุสาหิ

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (พ
กรรมเกษตร)  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุด

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.86) สว่นดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.53) 
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซ ตัยส์จุรติ ไดื่อส ร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.18) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตสาสตร ์ / สถติทิี่
ีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ เก ( = 3.18) 

าสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์และ

     ดบัปานกลางเกอืบทุกดา้น 
กเวน้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก (

 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาริ ) 
 

                 นายจ้างมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศ

เทคโนโลยกีารอาหาร) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.44 
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระ

ย  = 3.80) สว่นดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.28) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง เรือ่งความ
 

โดย

ตัยส์จุรติ  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุซื่อส  ( = 4.00)  รองลงมาคอืเรือ่งความขยนัอดทน ( = 3.90)    
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.80)  
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3.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมการอาหาริ ) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัส

าพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.72 
ตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอาหาร) ใน

 

     จต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น โดย

ภ

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใ

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.08)  สว่นดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.45)   

 ไ พงึพอใจในระดบัมาก  ซึง่มคีา่ 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ดร้บัความ

เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.20 สว่นเรือ่งความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.00)                  
 

ิ4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร 

โลยีการบรรจ)ุ 

ตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 รองลงมาคอืขยนัอดทน 

โนโลยีการอาหาร) 

ม

ก  ขยนัอดทน มคีวาม 
ดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ มกีารใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา และมคีวามสามารถั

 

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่134  ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (เทคโน
 

                 นายจา้งทัง้หมด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน ขยนัอดทน มี
ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์ผลงานใหม่ และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  

 

  หลกัส ิ4.2
 

               นายจา้งทัง้หมด ต้องการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน  ขยนัอดทน
ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ   
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (พฒันาผลตภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตริ ) 
 

               นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 82.4 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ

และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 76.5 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาศาสตรแ์ละเทคิ
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์
ผลงานใหม ่ รอ้ยละ 90.0 
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรร อาหาริ ) 
 

                นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 80.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่รีะเบยีบวนิยัใน ารทาํงาน

ค

ในการบรหิารจดัการงานทีท่าํ 
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  วทยาเขติ กาํแพงแสน 
 
 
 
 

2.15.1  

2.15  คณะเกษตร กาํแพงแสน 

ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่135 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร กาํแพงแสน เป็นเพศชายและเพศหญงิในสดัส่วนใกลเ้คยีงกนัคอื

รอ้ยละ 49.1 และ 50.9 โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 77.4 มปีระสบการณ์การทาํงานตัง้แต่ 25 ปี
ขึน้ไปมากทีส่ดุ รอ้ยละ 26.4 รองลงมาคอืไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 24.5  ซึง่นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 
13 - 18 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 37.7  รองลงมาคอื 7 - 12 เดอืน รอ้ยละ 32.1 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งทาํงานในหน่วยงานเอกชน และรฐับาลมสีดัส่วนใกลเ้คยีง
กนัคอื รอ้ยละ 49.1 และ 47.2  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่136 ดงัน้ี 

คณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐาน

เทา่กบั 3.79  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.00) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
คีา่เฉลีย่สงูสดุม  ( = 4.17) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.06) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร

ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.81)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก

นกั ( = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั

งูสดุเทา่กนัคอื 3.74 
เชน่กนั โดยเรือ่งความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  และการนําความรูอ้ื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ส
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                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่

ไมส่งูมากนกั ( = 3.50) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดง

ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (
ออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งการแสวงหา

 = 3.66) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันา
งานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.30)  

 

  ด้านทกัษะค
 

วามสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม  
บอ่ยมาก (  = 4.08) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
ยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (เก  = 4.17) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 4.15)  

ราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ  
 

ตมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
กั

 

  ด้านทกัษะการวเคิ

                       บณัฑิ

ต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนแ  (  = 3.54) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
โลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมาก

งูสดุ (
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโน
ส   = 3.96) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.83)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่137  ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.79  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

สดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแ  (  = 4.01) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ พ

มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.81)  

กิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 

 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต 
(  = 3.78) บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนั หมัน่เพยีร  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
อดทนในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.04) รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่
จะมอุีปสรรค ( = 4.02)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล ั เพือ่การตดัสนิใจได ้ มี
การแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.42)  
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                              ด นสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทา ฤตกิรรมใ

้า

งพ นดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งู

มากนกั ( = 3.59) เมือ่พจิาร
คโนโลย ี/ คอมพ

ณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / วิเตอร ์เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุดเท  ( = 
3.96) รองลงมาคอืความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ (  = 3.77) ส่ นเรือ่งความสามารถใช้
ภาษาต่ ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ว

าง  = 2.83)  
                     

                             ด้านสามคัคี 
 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก   (  = 4.11) เมื่อ
อกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน  มคีา่ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงอ

เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 4.15)  
 

4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร  กาํแพงแสน 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่138 ดงัน้ี 
 

                      ีย่เทา่กบั 3.81 เมือ่พจิารณา

                     

นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉล
เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.07) 
เมือ่พจิารณาเ มคีา่เฉลีย่ป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ 
สงูสดุ ( = 4.28)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน ( = 4.13) ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.92)  
 

 ด้านความรู ้
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
กั (

                    
น   = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่กไ็มส่งูมาก
นกัเชน่กนั โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.87) สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะห์
อ้มลู มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ข  = 3.64)  

 

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

่
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีาเฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั ( = 3.72) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ซึง่คา่เฉลีย่ก็
ไมส่งูมากนกั ารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (โดยเรือ่งความสาม   = 3.96) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้ง 
สรรคผ์ลงานใหม่ และความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา มคี่าเฉั ลีย่ตํ่าสุดเท่ากนั

คอื 3.62 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก แต่มคีา่ ลีย่ไมส่งูมากนกั (เฉ   = 3.83) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพ พอใจในระงึ ดบั

รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (มากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความ  = 4.11)  สว่นเรือ่ง
การแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.42) 

 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก แต่มคีา่เฉ ีย่ไมส่งูมากนกั (

 

ล   = 3.68) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทุกขอ้ แต่ค่าเฉลีย่กไ็ม่สงูมากนักเช่นกนั ยเรื่องทกัโด ษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
( = 3.96)  สว่ ิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุนเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณ  ( = 3.50) 

                ก

ํ

ฑ

กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.2400 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

 

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ ิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่139 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 หรอื 76.20 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณ ท์ี ่
ก.พ.ร. 
 

ประเดน็ 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.07 81.40 4.2800 
2. ดา้นความรู ้ 3.71 74.20 2.8400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.72 74.40 2.8800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 3.83 76.60 3.3200 
    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.68 73.60 2.7200 

รวม 3.81 76.20 3.2400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

่อ

่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

าํด ารางดงัน้ี 
 

                      ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่140 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืความรบั 
ผดิชอบต งานทีท่าํ รอ้ยละ 90.6  ความขยนัอดทน รอ้ยละ 88.7   
  

                อย
ในล บัที ่1 - 10 ปรากฏตามต
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.264 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 6.189 2 
3. ความขยนัอดทน 6.132 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.226 4 
5. 3.981 5 ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 
6. ความสามารถในการเร 6 ยีนรูง้าน 3.849 
7. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.264 7 
8. การตรงต่อเวลา 2.604 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.415 9 
10.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2.057 10 
11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.057 10 

 
2.15.2  รายหลกัสตูร 

 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร องคณะเกษตร กาํแพงแสน มจีาํนวน 4 หลกัสตูร ซึง่ในการวจิยัครัง้น้ีได้
แบบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี              
 

 จาํนวน

ขี

จาํนวน ร้อยละของ
ณัฑตท่ีิหลกัสตูร บณัฑตท่ีิ แบบสอบถาม บ

ทาํงาน ท่ีสงกลบั่  ทาํงาน 
1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ 135 41 30.4 
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เครื่องจกัรกลและ 
   เมคคาทรอนิกส)์ 

14 5 35.7 

3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยชีวีภาพทาง 18 1 5.6 
    การเกษตร) 
4. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวศาสตร)์ 37 6 16.2 

 
1.  ความคดเห็ิ นของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่141 ดงัน้ี 
 

1.1  หลกัสตูรปรญ ศาสตรบณัฑต ิ ิ (เ ต
 

       กสตูรปรญิญาวทิยาศ ณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ มกีารแสดงออกท รรมตาม

ก ณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคี มส่งูมากนกั า่เฉลีย่เทา่กบั 3.71 
 

 เป็นรายดา้น พบวา่บ กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากแ ซึง่ดา้น

ท ผดิ กีารแสดงออ ากสงูสดุ

ญาวทยาิ กษตรศาส ร)์ 

                บณัฑติของหลั าสตรบ างพฤตกิ

รอบมาตรฐานค า่เฉลีย่ไ  โดยมคี

                เมือ่พจิารณา ณัฑติม ละบอ่ย 
กัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบั ชอบ ม กบอ่ยม  ( = 4.02 กัษะ

ท รแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
) สว่นดา้นท

างปญญา มกีาั ( = 3.36)   
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       มกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมา  โดยเรือ่งการยอม หเ้กยีรติ

เ ดู

               สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติ กและบอ่ย รบัและใ

พื่อนร่วมงาน มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูส  (  = 4.17) รองลงมาคอืความร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม 
( = 4.12) สว่นเรือ่ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพ ่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และ
คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

งความ ยีงพอต

ม  = 2.78) 
 

.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) 

ติ (เครือ่งจกัรกลและเมคคาทรอนิกส)์  มกีารแสดงออก 

 

     งออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น

1
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑ

ทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.74 

                เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสด  
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.88) สว่นดา้นทกัษะทางปญญาั  และ
ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.60   

 

                  สาํหรบัราย รแสดงออกบ่อยมากเกอืบท วามม าน

ใ ค มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดู
ขอ้ พบว่าบณัฑติมกีา ุกขอ้ โดยเรื่องค ุ่งมัน่ทีจ่ะทาํง

หเ้สรจ็ แมว้่าจะมอุีปสรร  ( = 4.20)  รองลง ื่องมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อน
ร งานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
ค งหาความรูแ้ละการสือ่สาร ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.00 ส ความสามารถใ ษาต่าง 
ป าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าส

มาคอืเร

ว่มงาน  เมือ่มปีญหาในการทาํั

อมพวิเตอร ์ เพือ่แสว ว่นเรือ่ง ชภ้า

ระเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้ ดุ ( = 3.00) 
 

1 รบณัฑต ิ (สตัวบาล) 

 ตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวบาล) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ
ม าพรวมบ่อยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.43 

 

       พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤ ทัง้บ่อยที่สุดแ  
ซ ะความรบัผดิชอบ และดา้นคณุธรรม  มกีารแสดงอ ีส่ดุ 

.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสติ ิ
 

                 บณัฑติของหลกัส

าตรฐานคณุวฒุใินภ

                เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน ตกิรรม ละบ่อยมาก

ึง่ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลแล จรยิธรรม อกบอ่ยท

( = 4.70 และ 4.63)  สว่นดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  มกีาร
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  (แสดงออกบอ่ยมาก และ  = 3.92)   

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความเสยีสละ

วามสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน  มกีาร
แสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าส

เพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม และการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มี

คา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.83 สว่นเรือ่งค
ดุ ( = 2.83)                                        

 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัิ ิ อตัลกั หาวทิฑติ  ตาม ษณ์ของม ยาลยั 
 

 
 

2

       ฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อ าเฉลีย่ไมส่งูมากนกั มคีา่เฉลีย่เท บั 3.71 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่142 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญิ าวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ (เกษตรศาสตร)์ 
 

                 บณั
ตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคี่  โดย า่ก
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกือบทุกด้าน ซึง่
ดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.07)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.49)   

 

กลและเมคคาทรอนกส์ิ ) 

     เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนิกส)์  มกีารแสดง 
่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงูมากนกั โดยมคี่าเฉลีย่

 

    ทุกด้าน แต่มี

2.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เครื่องจกัร
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (
ออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ

เท่ากบั 3.74 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมาก 
ค่าเฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นสาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.84)   
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (สตัวบา ) 
 

ล

 

       
าร บ่อยทีสุ่ด ซึ่งมคี่าเฉลีย่สูงสุด

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวบาล) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.43 

                เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยทีส่ดุเกอืบทกุดา้น ซึง่ดา้น
ความสาํนึกด ีมกี แสดงออก  ( = 4.70)  รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.67)   

 

     วทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
                  สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหา

ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร  กาํแพงแสน  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่143 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เกษตรศาสตร)์ 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ ในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.71 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น แต่มคี่าเฉลีย่
ไมส่งูมากนกั  ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุง (

     

 

                       
 = 4.03)   

 

อใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรื่อง                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพ

ความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.29)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 
4.07) และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ (  = 4.05) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจใน
ระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.29)        

        
ด เท่ากบั 3.91 

 

3.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) 
 

              นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เครือ่งจกัรกลและเมค-
คาทรอนิกส)์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โ ยมคี่าเฉลีย่
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า

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติยู่ในระดบัมากทุกด้าน ซึง่

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มคี่ เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00)  

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนั
อดทน ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน แ ะความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความ

 

ล พงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มี

า่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.20  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ค

ตํ่าสดุ  ( = 3.20)                         
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (สตัวบาล) 
 

     ญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สตัวบาล) ในภาพรวม 

อใจในระดบั

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปร

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.41 
 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากที่สุดและมาก  
ซึง่ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบไดร้บัความพงึพ

มากทีส่ดุ ( = 4.57 และ 4.54)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งม วามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์ รติ มน้ํีาใจต

 

คี

จุ ่อเพือ่นรว่มงาน   ความขยนัอดทน   ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ความรบัผดิชอบต่
ระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่งานทีท่าํ  และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจใน

งูสดุเทา่กนัคอื 4.67   ส

 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้าิ มาทาํงานในองคก์ร 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่144  ดงัน้ี                
 

4.1 หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เกษตรศ สตร)์ า

การบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานที่ทาํ รองลงมา

อนกส์ิ ) 

             นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ขยนัอดทน มี

 มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั

 

 

                 นายจ้างเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.7 ต้อง
คอืความซื่อสตัย์สุจรติ รอ้ยละ 90.2  มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 87.8 และขยนัอดทน  ร้อยละ 85.4  
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทร
 

               นายจา้งทัง้หมดต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และขยนัอดทน รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อน
่วมงาน  มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ตรงต่อเวลา มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ มคีวามสามารถในการร

เรยีนรูง้าน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 80.0 
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (สตัวบาล) 
 

  
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน  รองลงมาคอืความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีน
และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอื 83.3
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2.16  คณะวศวกรรมศาสตร ์ กาํแพงแสน ิ

 
2.16.1 ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่145 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะว วกรรมศาสตร ์ศิ กาํแพงแสน เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ รอ้ยละ 76.5  
ดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 54.9 รองลงมาคอืผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน รอ้ยละ 33.3

ะสบการณ์การทาํงานระหวา่ง 

อืรอ้ยละ 82.4  ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  

ตก ดงออกของบณัฑติ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

โ

สว่นประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีร

5 - 9 ปี มสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 27.5  โดยนายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืน มรีอ้ยละ 47.1 

 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หร
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤ รรมท่ีแสิ  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่146 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

งพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

เทา่กบั 3.87  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทา  ( = 4.05) 

ส

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่ งูสดุ (  = 4.24) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.14) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรข หน่วยงานอยา่งคุม้คา่อง  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.86)   
 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.74) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ
รอืสถานการณ์ใหม่ๆ  และการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงานฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 3.76 

                      ด้านทกัษะทางปัญญา 

ั ภาพรวมบอ่ยมาก (

ห
 

  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาใน   = 3.68) 
 โดยเรื่องเมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอ ั

เ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้มคีา่เฉลีย่สงูสดุ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้

แนะและให  ( = 3.76) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.53)  
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  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บ่อยมาก ( = 4.09) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.24)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.14)  

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะห

 

เ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก  
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย

มเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร กีารแสดงออก

บ่อยมากสงูสุด (  = 4.08) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีาร
แสดงออกบอ่ย และคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.12)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  

 47 ดงัน้ี 

กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

ือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

 

ดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่1
 

                      บณัฑติม

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.87  เม
 

  ด้านสาํนึกดี 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมใน  (  = 4.07) เมื่อ

จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ พ

มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.24) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.14)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (   = 3.91) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มี
คา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.12)  รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน (  = 4.00)  สว่นเรือ่งความรู้
เกีย่วกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก
 

  (  = 3.69) เมื่อ

าร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่ส   = 4.08) สว่นเรือ่งความ 
ามารถใชภ้าษาต ่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุส ่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต  ( = 3.12)  
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 ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.09) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในก ทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (

าร

 = 4.24)  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยี เิพือ่นรว่มงรต าน ( = 4.14) 

อ ท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ
 
4.  ความพึงพ ใจของนายจ้าง  

จิารณา

็นรายดา้น  พ

                 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่148 ดงัน้ี 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89 เมือ่พ
เป บวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.13) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (  = 4.35) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน (  = 4.24) ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.96)   

                

 

   ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.81) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ 
สงูสดุ ( = 3.92) สว่นเรือ่งความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75) 
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (                  = 3.79) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคี่าเฉลีย่สูงสุด (  =  3.92) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.63) 

 

                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

                    

    
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.85) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
บัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ร  = 4.10)  รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 3.92)   

สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.59) 

 

 รวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก

 ด้านทกัษะกา
 

 (
์ / 

 = 3.83)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.06) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  
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                .

เกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
า ภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 หรอื 77.80 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่149 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนด
พงึพอใจของ ยจา้งครัง้น้ี ในน

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.5600 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.13 82.60 4.5200 
2. ดา้นความรู ้ 3.81 76.20 3.2400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.79 75.80 3.1600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.85 77.00 3.4000 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.83 76.60 3.3200 

รวม 3.89 77.80 3.5600 
 
5.  งต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้าิ                 

     

จุรติ รองลงมาคอืความรบัผดิ 
อบต่องานทีท่าํ รอ้ยละ 86.3  และความขยนัอดทน รอ้ยละ 82.4  

พจิารณาจากค่าถ่วง

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่150 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 90.2 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์

ช
  

                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดย

น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
 

ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.922 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.863 2 
3. ความขยนัอดทน 5.706 3 
4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.902 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.804 5 
6. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.451 6 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.235 7 
8. รูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       2.647 8 การใชค้วาม

9. การบรหิารจ 2.431 9 ดัการงานทีท่าํ 
10.ความสามาร ป็นกลุม่   2.235 10 ถ นการทาํงานเใ
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2.16.2  รายหลกัสตูร 
 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวศิวกรรมศาสตร ์ กาํแพงแสน มจี วน 6 ห
จิยัครั แ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     

าํน ลกัสตูร ซึ่งในการ
ง้น้ีได

    

จาํนวน จาํนวน ร้อยละของ
บ

ว
  

 
หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ

ทาํงาน 
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

1. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมการอาหาร) 34 18 52.9 
2. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเกษตร) 27 7 25.9 
3. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน) 23 4 17.4 
4. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 42 6 14.3 
5. หลกัสตูรป ญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) 43 16 37.2 ร

6  หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์* - - - 
หมายเหต ุ   * ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
 
1.  ิความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่151 ดงัน้ี   
 

     ตรบณัฑติ (วศิวกรรมอาหาร) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 

 

1.1  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมอาหาริ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาส

รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดก

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.18) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
( = 4.13)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.72) 
 

                   สาํห พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบ่อ วามส ี

สมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ
รบัรายขอ้ ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งค ภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ม

 (  = 4.33) รองลงมาคอืความรว่ าํงานเป็น

ท ทา่กนัคอื 4.28  สว่น วามสามารถใ ต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ อต่อการ

ใ

มมอืในการท กลุ่ม และความมุง่มัน่ทีจ่ะ
าํงานใหเ้สรจ็ ซึง่มคีา่เฉลีย่เ เรือ่งค ชภ้าษา งเพยีงพ

ชง้าน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)                              
 

1 ฑติ กรรมเกษตร
 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ รมเกษตร) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ก บอ่ย คีา่เฉลีย่เทา่กบั

 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณั กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยทกุดา้น ณุธรรม 
รยิธรรม และดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 3.46  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณั  (วศวิ ) 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา (วศิวกร
 3.37 รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวม โดยม

ฑติม ซึง่ดา้นค

จ ( = 3.21)  
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     ยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
คโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โด
เท  ( = 3.86)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ 

คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และม  = 2.86)                             

งออก

 

เมื่อพจิารณาเป ่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต ่อยมากและบ ซึ่ง

ด รบัผดิชอบ มกีารแสดงออก

 

 1.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน) มกีารแสด
ทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67 

                  ็นรายดา้น พบว

ะหวา่งบคุคลและความ

กิรรมทัง้บ

บอ่ยม ดุ (
่อย 

า้นทกัษะความสมัพนัธร์ ากสงูส  = 4.10)                             
 

       บวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสภุาพ 
อ มัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด
                สาํหรบัรายขอ้ พ

่อนน้อมถ่อมตน มสี  ( = 4.50)  รองล มร่วมมอืในการทาํงาน

เ ็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
ค วงหาความรูแ้ละการสือ่สารมกีารแสดงออกมากสงูสดุ ซึง่ม เทา่กนัคอื 4.25 ว่นเรือ่ง

ก องตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย แ เฉลีย่ตํ่าสดุ (

งมาคอืควา

ป็นกลุ่ม เมือ่มปีญหาในการทาํงานเปั

อมพวิเตอร ์ เพือ่แส คีา่เฉลีย่  ส
ารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานข ละมคีา่  = 2.75) 

 

1 ครื่องกล) 
 

       สูตรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรร กล) มกีารแสดงออกทาง
พ พรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 

 

    ณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

วา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ม า่เฉลีย่สงูสดุ (

.4  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมเิ

                 บณัฑติของหลกั มเครื่อง

ฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภา 4.15 

                 เมื่อพจิาร
ทกัษะความสมัพนัธร์ะห คี   = 4.37) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.20)  

             สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีาร
 

แสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเต แสวงหา ละกา  
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้ส มอุีปสรรค มกีารแสดงออกบ่

     
อร ์ เพือ่

อยทีสุ่ด (
ความรูแ้ รสือ่สาร และ

รจ็ แมว้่าจะ  = ละ 
เรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน สดงออ ะมคีา่ ดุ 

 4.83, 4.67 แ
กบ่อย แล

4.50) ส่วน
เฉลีย่ตํ่าส มกีารแ

( = 3.00)                              
 

1 า) 
 

       (วศิวกรรมโยธา) มกีาร งออกทางพ รม

ต ยเทา่กบั 3.9
 

 ออกทา ฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

ามสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ   มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ  
ึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนัคอื 4.19                        

่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกดา้น โดยเรื่องความร่วมมอืในการ

เ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.31  

.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธิ

                บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ แสด ฤตกิร

ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลี่ 5 

                เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดง งพ

คณุธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะคว
ซ
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว

าํงานเป็นกลุม่ การยอมรบัและใหท
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สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ํ่าสดุ (ต  = 2.87)                        

 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
  

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่152 ดงัน้ี 

าร

       บ วกรรมอาหาร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

 

    

 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมอาหิ ) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ณัฑติ (วศิ
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.17)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.16)   
 

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเกษิ ตร) 

     กษตร) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 

 

     ตกิรรมบ่อยทุกดา้น โดยดา้นสาํนึกด ี

2
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเ
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.37 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤ

มกีารแสดงออกบอ่ยสงูสดุ ( = 3.46) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.29)   
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ชลประทาน) มกีารแสดงออก
ทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกอืบทุกดา้น โดย
ดา้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ ( = 4.17)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.40)   

2.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ )
 

 

     
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) มกีารแสดงออกทาง

พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.15 

 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.33) รองลงมาคอืดา้นมุง่มัน่ ( = 4.29)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมโยธาิ ) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) มกีารแสดงออกท พฤตกิรร าง ม

.95 

 

ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3
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                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.20) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี( = 4.19)   
 

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็น ปในทศิทาไ งเดยีวกนั  

 
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่153 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาิ สตรบณัฑิต (วศวกรรมอาหาริ ) 
 

     ศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอาหาร) ใน

ณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาว

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.02  
 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบ

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.21) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 4.01) 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพ
 

งึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์

สจุรติ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.33) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน (  = 4.28) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่
ภาวะผูนํ้า และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.78 
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมเกษตริ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเกษตร) 

 

งึพอใจต่อบณัฑติในระดบัปานกลางเกอืบทุกดา้น 
ดบัมาก

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.40 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพ
กเวน้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระย  (  = 3.66)  ส่วนดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

าง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกล  ( = 3.25) 
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.14) รองลงมาคอืทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
คอมพวิเตอร ์ (  = 4.00) สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่ 
เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 2.71)   
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมโยธาิ -ชล
 

ประทาน) 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ชล 
ประทาน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉ ยสงูสดุ (ลี่   = 4.00) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 3.81) 

 

สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย                 
เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.50)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 
และความสามารถในการเรยีนรูง้าน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.25 สว่นเรือ่ง

กัส วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 

รรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 

     บัมากทุกดา้น โดยดา้น

ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความ
พงึพอใจในระดบัปานกลาง ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.25 
 

3.4  หล ตูรปรญญาิ
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวก

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระด

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.27) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ( = 4.13)  
 

                  สาํหรบัรายข พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดอ้ บัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

สดุซื่อสตัยส์จุรติ  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงู  ( = 4.67) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่น
ลีย่เทา่กนัคอื 4.50 สว่นเรือ่งความสามารถในรว่มงาน และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ซึง่มคีา่เฉ

การทาํเสนองานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50) 
   
3.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมโยธาิ ) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรป ญาวศิวกรรญิ รมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.23) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.75) 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์

นัอดทน

 

สจุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.31 รองลงมาคอืความขย  ( = 4.25)  สว่น
เรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)              
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานิ ในองคก์ร 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่154  ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมอาหาริ ) 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยล  83.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ และความรบัผดิชอบต่องาน
ทีท่าํ  

 

ะ
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4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมเกษตริ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูง้า  และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน และขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 85

น

.7  

ประทาน) 

น

อืร .3 

 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมโยธาิ -ชล
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน  และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องา ทีท่าํ รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ มี

ระเบยีบวนิัยในการทาํงาน  ขยนัอดทน และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัค อ้ยละ 83
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมโยธาิ ) 
 

                นายจา้งทัง้หมดต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  รองลงมาคอืตรงต่อเวลา รอ้ยละ 87.5 มี
ระเบยีบวนิัยในการทาํงาน และขยนัอดทน ซึง่มสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 81.2 
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2.17.1 ภาพรวมคณะ 

 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่155 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณ ลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย รอ้ยะศ ละ 71.2  
ติ

               สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งประมาณครึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 50.8 ทาํงานในหน่วยงาน

ติ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑ โดยตรงรอ้ยละ 62.7  สว่นประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้ง

กระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี มสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 27.1 โดยนายจา้งทาํงาน
รว่มกบับณัฑติมาประมาณ 3 - 18 เดอืน มรีอ้ยละ 32.2 

 

  
เอกชน สว่นรฐับาลกม็สีดัสว่นคอ่นขา้งสงู รอ้ยละ 39.0 
 

2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิ ิ  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่156 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

เทา่กบั 3.94  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

 ( = 4.14) 
าพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุ

คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.26) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.24) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.92)   
 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.85) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํพ

หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ มคี่าเฉลีย่สงูสุด (  = 3.93) ส่วนเรื่องการนําความรูอ้ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75) 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกั (

  
ไ  = 3.56) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องการ

2.17  คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาศ สตริ ิ า  ์
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แสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ ( = 3.68) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่
พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ยและมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (/  = 3.42)  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุค่ ลและความรบัผดชอบิ  
 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

่อยมาก

 

  
บ  ( = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
ารทาํงานเป็นกลุ่ม และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.25   

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 

ก

  
(  = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใช้

ุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (อ  = 4.15) 
ว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และคา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ส

( = 3.49)  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ
 
3  

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่157 ดงัน้ี 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่ 
ล บวา่ 

  ด้านสาํนึกดี 

ติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  
 

  
เฉ ีย่เทา่กบั 3.94  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พ
 

 

                     บณัฑ  (  = 4.13) เมื่อ

สดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแ

คีา่เฉลีย่สงูสดุ (ม  = 4.26)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.24) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.92)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.91) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีาร
แสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.19)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การ
ตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ั

 = 3.49)  
 

                             

ดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

ากนกั (

ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแส

ม  = 3.76) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถ
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ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อการแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ 
(  = 4.15)  สว่นเรื่องการสรา้งผลงานใหม่ / พฒันางานของตนเองอย่างต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบ่อย และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.42) 
  

 ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก ( = 4.23) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ และการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.25 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาศาสตร์ิ ิ  

ฏตามตารางที ่158 ดงัน้ี 

 3

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

 

                 ผลการศกึษาปราก
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั .83 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

   ( = 4.11) 
มพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวา

ต่อเพือ่นรว่มงาน ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.24  สว่นเรือ่งการตรงต่อเวลา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.90) 
 

   ด้านความรู ้
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่ ระดบัมาก                 น แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก 
ักน  (

ชิา

= 3.77) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความรูใ้น
สาขาว ทีเ่รยีน มคี่าเฉลีย่สูงสุด (  = 3.93) ส่วนเรื่องความรูร้อบตวัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทีท่าํ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด
( = 3.68) 
 

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (  = 3.77) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.05) สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีา่เฉลีย่
ต่ ดุ (าํส  = 3.59) 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

               

 

       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
าก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (ม   = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก

เกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.16)  รองลงมาคอื
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ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.12)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.45) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลิ ิ ข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                ามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั       นายจา้งมคีว
มาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.71)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพ บัมาก

เกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (
งึพอใจในระด

 = 4.03) 
สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

 

  3.44)  
 

=

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

 ใ
า้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่159 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี นภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 หรอื 76.60 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.3200 คะแนน  สาํหรบัรายด
 

ประเดน็ 
คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.11 82.20 4.4400 
2. ดา้นความรู ้ 3.77 75.40 3.0800 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.77 75.40 3.0800 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.88 77.60 3.5200 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   ารสนเทศ 

3.71 74.20 2.8400 
สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสี

รวม 3.83 76.60 3.3200 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 

     

ณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืความ
ยนัอดทน รอ้ยละ 83.1 และความซื่อสตัยส์ุจรติ รอ้ยละ 81.4  

งัน้ี  

 
 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่160 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 86.4 ตอ้งการบ
ข
  

                อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

นลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดใ
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.458 1 
2. ความขยนัอดทน 6.102 2 
3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.237 3 
4. ความมรีะ  4.407 4 เบยีบวนิยัในการทาํงาน

5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.102 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.712 6 
7. การตรงต่อเวลา 3.492 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกล 2.763 8 ุม่   
9. เิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.525 9 ความคดิร

10.ความรูใ้น 2.390 10 สาขาวชิาทีเ่รยีน 
11.การใชค้วามรูท้ ยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา      2.390 10 ีเ่ร ั

 
2.17.2  รายหลกั ตูร 

 

                 หลกัส

ส

ตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ มจีาํนวน 9 หลกัสตูร ซึ่งในการ
วจิยัครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     

จาํนวน 

่

ร้อยละของ
      

 
หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ

ทาํงาน 
แบบสอบถา

ม 
ท่ีสงกลบั 

บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

จาํนวน

1. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ าษาองักฤษ) 52 18 34.6  (ภ
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตร ฑติ (วทิบณั ยาศาสตรท์ัว่ไป) 5 1 20.0 
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์  54 17 31.5 
4. 44.4 หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี  9 4 
5. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 30 6 20.0 
6. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 31 13 41.9 
7. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ฟิสกิส)์* - - - 
8. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ)* - - - 
9. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (จุลชวีวทิยา)* - - - 

หมายเหต ุ   * ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
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1.  ความคดเหน็ข งเก่ียวกบัพฤตกรร อกิ ิ บมาองนายจ้า มท่ีแสดงอ ของบณัฑติ  ตามกรอ ตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

 ลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่1 ี้ 
 

1 ภาษ ฤษ) 

 ติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
ก   โดยม ลีย่เทา่กบั 4.1

 

 ่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึง่ดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม กัษะความสมัพนัธร์ บคุคลและคว ดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสุ อื 4.27  

ยกเวน้เรือ่งความรว่มมอืในการ

วามรูแ้ละการสือ่สาร ไดร้บั
.50  รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  และกา

อมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.39 สว่นเรือ่งเมือ่มี

                

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.73 

 

                       เมือ่พจิารณ ณัฑติมกีารแสดงออกทางพ อืบ า้น

ค ญญา และดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและ ดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุั

เ
 

       บวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยม ะบอ่ย ซึง่เรือ่ง นใหญ่มี

ค ถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต ง้าน มกีารแสด อกบอ่ย 
แ

                 ผ 61  ดงัน

.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (
 

าองัก

                 บณัฑ

รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก คีา่เฉ 2 

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว

และดา้นท ะหวา่ง ามรบัผ ดเทา่กนัค
 

                   สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ 
าํงานเป็นกลุม่ และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาคท

ความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4
ย

ปญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ และการสรา้งผลงานใหม ่ั / พฒันางานของ
นเองอยา่งต่อเน่ือง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.67              ต

 

1.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาิ สตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

ต

าเป็นรายดา้น พบวา่บ ฤตกิรรมบอ่ยทีส่ดุเก ทกุดา้น ซึง่ด
วามรู ้ ดา้นทกัษะทางป ความรบัผ

ทา่กนัคอื 5.00  

                สาํหรบัรายขอ้ พ าก แล สว่

า่เฉลีย่ทีส่งู ยกเวน้เรือ่งความสามาร ่อการใช งอ

ละมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.00)   
 

1 าวทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

 วทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพ  มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ก บอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04

 

 แสดงออกทางพฤ บ่อยมากทุกดา้ ึ่งดา้น

กัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ

.3  หลกัสตูรปรญญิ

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา วิเตอร)์
รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวม  

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีาร ตกิรรม น ซ

ท  ( = 4.27) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มีั

คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.76) 
 

                       ีสาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยร อดทน
ในการทาํงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.47) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
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คารวะ (  = 4.35) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย อต่อก  มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

า่งเพยีงพ ารใชง้าน

 = 3.35)   
 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เคมี) 
 

 รบณัฑติ (เคม)ี มี กิรรมต บ

ม .80 
 

      กิรรมบอ่ยม เกอืบทกุด้ ดย

ด แสดงออก ากสงูสดุ 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสต การแสดงออกทางพฤต ามกรอ

าตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3

               เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต าก าน โ

า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีาร บอ่ยม (  = 4.25) า้น

ท

สว่นด

กัษะทางปญญาั  มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.19)    
 

 สดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย ยเรือ่งความเ

เ เป็นกลุ่ม การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพ รว่มงาน และเมือ่มี
ป กีารแสดงออกบอ่ยทีส่  ซึง่มคีา่เฉลี่ า่กนัคอื 4.5 สว่น

นของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ง
ยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.00   

.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

                      บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 

 

               เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น โดย

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแ โด สยีสละ

พือ่ประโยชน์ของสว่นรวม ความรว่มมอืในการทาํงาน ือ่น

ญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอม มั ดุ ยเท 0 
เรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางา
เพ
 

1
 

ก

  
ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.17) ส

ั กบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
ว่นดา้น

ทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออ  = 3.46)                       
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงาน
เป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.33) รองลงมาคอืความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังาน
ทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  ( = 4.20)  สว่นเรือ่งความคล่อ
หาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง และความสามารถใชภ้าษา

งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ  การแสวง 
ต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีาร

     
ฒุ

 

แสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.33    
 

1.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรชี์วภาพิ ) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามกรอบมาตรฐานคณุว ใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.53 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.87)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอบ ( = 3.85)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 2.98)                       
 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
ว่มงาน และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ร ยมากสงูสดุ ( = 4.08) รองลงมาคอื
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เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอม ั ( = 4.00) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางาน

 

ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 2.77 

2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่162 ดงัน้ี 

     ขอ รญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตั
กัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12 

 

    างพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (ภาษาองักฤษ) 
 

                   บณัฑติ งหลกัสตูรป

ล

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกท

สามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.39)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.22)   
 

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ขอ มหาวทิยา

     
ง ลยัในภาพรวมบอ่ยทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.73 

 

ตู

าวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
มาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 

 

     

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยทีสุ่ดทุกดา้น โดยดา้น

มุ่งมัน่ และดา้นสามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00   
 

2.3  หลกัส รปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญ

กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.22)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.21)   

ต

80

    

 

      2.4   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เคมี) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี มกีารแสดงออกทางพฤ กิรรมตามอตัลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.  

 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย 
โดยดา้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (  = 4.50) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.48)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 

 

กรรมตามอ
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                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.78)   

ติ กีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ยม

 

บ

 

2.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาศาสตรชี์วภาพิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑ  (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) ม

รรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โด คีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.53ก  

                เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พ วา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยดา้น
สามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.90) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.22)   
 

                   สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแ     สดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 

ร์

ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาต
กึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ศ

  
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาศาสติ ิ  

ศ

     

 

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่163 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ ลปศาสตรบณัฑิ ิต (ภาษาองักฤษ) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) ในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.14) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบั 
ผดิชอบ ( = 4.08) 

 

รถ

นการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามา

ใ   = 4.41) รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 
ะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.28 สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาว  = 3.65)   

ัว่ไป) 

ม ญ วามพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่มี

 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (วทยาศาสตรท์ิ
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.76 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุเกอืบทุกดา้น 
โดยดา้นคุณธรรม จรยิธรร  ดา้นความรู ้ และดา้นทกัษะทางปญ า ไดร้บัคั

ค่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 5.00  
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งสว่น

ใหญ่มคีา่เฉลีย่ทีส่งู  
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3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์  

     ่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 
                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.27) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ ( = 4.09) 
 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อเพือ่น

รว่มงาน ความขยนัอดทน ละความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่ ฉลีย่สงูสดุเท แ เ า่กนัคอื 4.41 รองลงมาคอืทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์( = 4.35)  สว่นเร
ทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตสาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังาน
 = 3.71) 

 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาิ สตรบณัฑิต (เคมี) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

                เมื่อพจิ
 

       ารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (ค  = 4.45) สว่นดา้นอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 
 

สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งความ

รแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า และ

ทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

 

     ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

                  
ซื่อสตัยส์จุรติ ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ความขยนัอดทน และการตรงต่อเวลา ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก
ทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50  สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ กา
การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.50 
   
3.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาว

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.80 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติใน

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.97)  สว่นดา้นอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านาย งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความ

ซ ตัยส์ุจรติ ม

 

จา้

ื่อส น้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถในการเรยีนรูง้าน  ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม  และ
ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.17 สว่นเรือ่งการ

แสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.17)                  
 

3.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสติ รบณัฑิต (วทยาศาสตรชี์วภาพิ ) 

ณัฑติ (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 

 

 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบ

นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.35 ใ
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัปานกลางเกอืบทุกดา้น 
กยกเวน้ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมา  ( = 3.72)  สว่นดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใน

ระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.13)  

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีว
 

ามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.00)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ( = 3.92) 
ส่วนเรื่องการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่ หส้ามารถปฏบิตังิานได ้ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่า 
เฉลีย่ตํ่าสดุ

     
อใ

 ( = 2.77)            
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่164  ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปาศาสตรบณัฑติ ิ  (ภาษาองักฤษ) 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 94.4 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  รองลงมาคอื 
ขยนัอดทน และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 72.2  

ด ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ขยนัอดทน ตรงต่อเวลา 

การบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืขยนัอดทน 

ณัฑติ ิ  (เคมี) 

ณั

             นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อน
า่กนัคอืรอ้ยละ 83.3 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์ุจรติ และมรีะเบยีบ

วนิัยในการทาํงาน ซึง่มสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 92.3   

 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หม
มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่มคีวามสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห์
สถานการณ์และแกป้ญหา มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ มคีวามสามารถในการทาํงานั

เป็นกลุม่  และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ   
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

               นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.2 ตอ้ง

รอ้ยละ 82.4 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบ
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั

และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ  
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบ ฑติ ิ  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

  
รว่มงาน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเท
 

4.6  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาศาสตรชี์วภาพิ ) 
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2.18.1 ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่165 ดงัน้ี   
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 71.4  

นายจา้งทาํงานร่วมกบับณัฑติประมาณ 7 - 12 เดอืนและ 

าํงานในหน่วยงาน

โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 57.1 ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี และ

ระหว่าง 5 - 9 ปี มสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 28.6  ส่วน
13 - 18 เดอืน กม็สีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 28.6  เชน่กนั 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งเกอืบ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 64.3  ท
เอกชน รองลงมาคอืทาํงานรฐับาล รอ้ยละ 28.6 
 

2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่166 ดงัน้ี 

ณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานค

เทา่กบั 4.16  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.41) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 
และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.57 และ 4.50) สว่นเรือ่งการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 4.21)   
 

                        ด้านความรู้ 

               บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต
 

    กิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก   (  = 3.92) เมื่อ
วามสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั

านทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งค
ง  (  = 4.00) รองลงมาคอืการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ
ทาํงานฯ (  = 3.93) สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ มคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.79) 
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก ( = 3.83) 
มือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง เ

2.18  คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
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มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.93) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัั จะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.62)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

่อยมากบ  (  = 4.26) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งการ
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ  ( = 4.57) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงาน
เป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.43) 

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

มในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรร

(  = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสื่อสาร มคี่าเฉลีย่สงูสุด (  = 4.29) สว่นเรือ่งความ

 (คล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  = 3.64)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่167  ดงัน้ี 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคี่า 
เฉลีย่เทา่กบั 4.16  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

  (  = 4.34) เมื่อ
วา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งมน้ํีาใจชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  และ

ะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบ
ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารว  ( = 4.57 และ 4.50)  
 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านมุ่งมัน่ในภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.06) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มี
คา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.43)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ั

มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.62)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.86) เมื่อ
นโลย ี / 

วามรูแ้ละการสือ่สาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโ

คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาค   = 4.29) รองลงมาคอืความสามารถนํา
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ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  (  = 4.00) สว่นเรือ่งความคล่องแคล่ว สามารถใช้
ตวัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.64)  

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                             ด้านสามคัคี 
 

   (  = 4.36) เมื่อ
พจิารณาเป็น อ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน รายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ

มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.57)  
 

4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่168 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.08 เมือ่พจิารณา

                     

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                             ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.40) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ 
และมน้ํีา ต่อเพือ่นใจ รว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.57 และ 4.50)  

               

 

   ด้านความรู้ 
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.71) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยทกุเรือ่งมคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 3.71  

   ้านทกัษะท
 

ด างปัญญา 

 

                                        ั ยูใ่นระดบัมากนายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาในภาพรวมอ  (  = 3.83) 
เมือ่พจิารณาเป รือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค์็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเ

ผลงานใหม่ มคี่าเฉลีย่สงูสุด (  = 4.08) ส่วนเรื่องความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ

แก้ปญหาั  มคี เฉลีย่ตํ่าสดุ (่า  = 3.77) 

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและค ามรบัผดชอบ่ ิ
 

 

ว  

                                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.26) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.38  

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั
 (มาก  = 4.06)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะในการ

ือ่สารและประสานงาน และทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.23  ส
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่ากบั 4.08 หรอื 81.60 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 4.3200 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

 

คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่169 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท
ก

ประเดน็ 
คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.40 88.00 5.0000 
2. ดา้นความรู ้ 3.71 74.  20 2.8400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั 76.60 3.3200  3.83 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 4.26 85.20 5.0000 
    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.06 81.20 4.2400 

รวม 4.08 81.60 4.3200 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างติ ้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร                

     

ีม่

ติ าํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

ํ้าหนกัในลาํดบัท งัน้ี  

ิ

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่170 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.9 ต้องการบณัฑติท คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ขยนัอดทน และมี
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน  
  

                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑ มาเรยีงล

น ี ่1 - 10 ปรากฏตามตารางด
 

ลกัษณะของบณัฑต คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.143 1 
2. ความขยนัอดทน 5.643 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.357 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.286 4 
5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.857 5 
6. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.000 6 
7. การตรงต่อเวลา 2.786 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.500 8 
9. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2.286 9 
10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.143 10 
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2.18.2  รายหลกัสตูร 
 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะศกึษาศาสตรแ์ละพ นศาสตร ์ มจีาํนวน 7 
จิยัครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     

ฒั หลกัสตูร ซึ่งในการ

 

 จาํนวน จาํนวน
 

ร้อยละของ

าน 

ว
   

หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

แบบสอบถาม
ท่ีสงกลบั่  

บณัฑตท่ีิ
ทาํง

1. หลกัสตูรปรญิญาว กึษาศาสตร-์เกษตร)* - - - ทิยาศาสตรบณัฑติ (ศ
2. หลกัสตูรปร ศาสตร)์ 16 5 31.3 ญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (เกษตร
3. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรและสิง่แวดลอ้ม) 24 9 37.5 
4. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การสอนคณิตศาสตร)์** - - - 
5. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตร ณัฑติ (พลศกึษา)** - - - บ

6. หลกัสตูรปรญิญาศกึษาศา รบณัฑติ (สต การจดัการเรยีนรู)้** - - - 
7. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรก์ารกฬีา) 3 - - 

    

หมายเหต ุ  *   ูส้าํ จ็การศกึษา แต่ไมไ่ดท้าํงาน มผี

คณุวฒิุ

ร

               **  ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐาน  
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

 

กทางพฤต-ิ 
รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 

 

แสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่171 ดงัน้ี 

1.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑต ิ (เกษตรศาสตร)์ 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (การสอนคณิตศาสตร)์ มกีารแสดงออ
ก

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีาร

การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.90)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.50)   
 

                    สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถ
ใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแ

     
สดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.60)  

รองลงมาคอืการยอ เ้กยีรตเิพือ่นรว่มง แสมรบัและให าน มกีาร ดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  ี

ปญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิ สดงออกั
= 4.20) สว่นเรือ่งเมือ่ม
บ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ  ใจได ้ มกีารแ

( = 2.50)  
 

1 ยาศาสตรบณัฑต ิ (เกษตรและสงแวดล้อ าิ่ ) 
 

       ยาศ บณัฑติ (เกษ ิง่แวดลอ้มศกึษา) มกีารแสดงออกทาง
พ อบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.30 

 

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทิ มศึกษ

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิ

ฤตกิรรมตามกร

าสตร ตรและส
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       บว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บ่อยที่สุดและบ่อยมาก 
ซึ่งด้านคุณธรรม จร ม และดา้นทกัษะความ ร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบ่อย
ีสุ่ด (

                เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พ
ยิธรร สมัพนัธ

ท  = 4.84 และ 4.58)      
 โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

ฉลีย่สงูสดุ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก

ถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เ  (  = 5.00) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอื
าน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.89 สว่นเรือ่งอื่นกม็คีา่เฉลีย่

ามสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออก
อยมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.67                              

ี่แสดงออกของบณัฑติ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ

เพื่อนรว่มงาน และความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํง
คอ่นขา้งสงู ยกเวน้เรือ่งความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ ความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขใน
การวเิคราะหแ์ละแปลผล และคว
บ่

 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมิ ิ ท  
 

 าปรากฏตามตารางที ่172 ดงัน้ี 
 

2 ณัฑต ิ (เกษตรศาสตร)์ 

       ญิญาศกึษาศาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร)์ ดงออกทางพฤ รมตาม 
อ วมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 

 

      ยดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต อยมากเกอืบทกุ  โดย

ด รแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

                 ผลการศกึษ

.1  หลกัสตูรปรญญิ าศึกษาศาสตรบ
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปร มกีารแส ตกิร

ตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพร

                เมือ่พจิารณาเป็นรา กิรรมบ่ ดา้น

้านสร้างสรรค์ มกีา  ( = 3.74) รองลงมาคอืดา้นสามคัค ี ( = 3.73)   
 

2 ฑต ิ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 
 

      วทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรและสิง่แ กึษา) มกีารแสดงออกทาง
ฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.30 

 

                       ็นรายดา้น พบว่าบณัฑ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บ่อยทีส่ดุและบ่อยมาก 

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณั

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา วดลอ้มศ

พ

เมื่อพจิารณาเป ติ

โดยดา้นสาํนึกด ีและดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ  ( = 4.76 และ 4.70) 
 

สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่                       ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใช อมลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษา มาตรฐ ฯิ  
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยี
  
3 ตรแ์ละพฒันศาสตร์

ข้้ ตามกรอบ านคณุวฒุ ดงันัน้ผลการ
วกนั 

.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑติ คณะศึกษาศาส  
 

 
 

3 ศาสตร)์ 

 ญิญาศกึษาศาสตรบณัฑ เกษตรศาส ) ใน

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่173 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑิต (เกษตร
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปร

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.79 
ติ ( ตร์
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                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

ลีย่สงูสดุ ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ มคีา่เฉ ( = 4.05) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.50) 
 

               สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่ง  
ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.40) รองลงมาคอื

ุ่มความสามารถในการทาํงานเป็นกล  (  = 4.20) สว่นเรือ่งระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.20) 
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (เกษตรและสงแวิ่
 

ดล้อมศึกษา) 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรและสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 

 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้ 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.78) รองลงมาคอืดา้นทกัษ วามสมัพนัะค ธ์

ุระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสด ( = 4.47) 
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดย ือ่งความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ และความขยนัอดทน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งมคี่า ลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.89 
รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน (

เร

เฉ

  = 4.78) สว่นเรือ่งความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ ไดร้บัความพงึ
พอใจในระดบัมาก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.56) 
 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่174 ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  (เกษตรศาสตร)์ 
 

                 นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน และมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 
รองลงม คอืมรีะเบยีบวนิยัในการทา าํงาน ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัส่วนเท่ากนัคอื

รอ้ยละ 80.0  

 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 
 

               นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 88.9 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ขยนัอดทน และมคีวาม 
สามารถในการเรยีนรูง้าน   
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  วทยาเขติ ศรีราชา 
 

 
 
 

2.19  คณะวทยาการจดัการ ิ

 

2.19.1  ภาพรวมคณะ 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอ่ ยาง่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตา ที ่175  ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาการจดัการ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศช

ราง

ายเลก็น้อย รอ้ยละ 54.2 โดย

อ  

่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.0  ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  

าตรฐานคณุวฒิุ

เป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 66.7  ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี และ 5 - 9 ปี 
มสีดัสว่นเทา่กนัคอืร้ ยละ 22.9  โดยนายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 34.6 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรริ ิ มท่ีแสดงออกของบณัฑติ  ตามกรอบม  

ิ       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่176 ดงัน้ี

กิ

 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.89  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต รรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.13) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว ณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมต  มสีมัมา

คารวะ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ (
่าบ น

 = 4.25)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน ( = 4.18)  ส่วนเรื่องการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มี เฉลีย่ตํ่าสดุ (คา่  = 3.91)  
 

  ด้านความรู้                       

รวมบ่อยมาก
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านความรู้ในภาพ  (  = 3.69) เมื่อ

ยสงูสดุ (
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยเรือ่งความสามารถ

ตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มคีา่เฉลี่  = 3.73)  

วมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
งูมากนกั

 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพร

ไมส่  ( = 3.59) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งการ
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แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.69) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการั

ทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.47)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพ ธร์ะหวาง่
 

นั บคุคลและความรบัผดชอบิ  

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ย   
มาก (  = 4.12) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.27) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ( = 4.23)  

าร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                              ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสิ ิ
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
( = 3.70) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
/ เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.02) สว่น
รือ่งความสามารถใชเ ภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.28)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่177 ดงัน้ี 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

า่เฉลีย่เทา่กบั 3.89  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านสาํนึกดี 
 

ตมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  
ค
 

                     บณัฑิ  (  = 4.10) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา

าร

พ

ค วะ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.25) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน ( = 4.18)  

                      ด้านมงุมัน่่  
 

กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

 

  

                      บณัฑติม   = 3.85) เมือ่พจิารณา

ป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารเ

แสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.14)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ( = 4.06)  
ตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้  มกีารแสดงออกบอ่ย และมี

า่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หั

ค  = 3.47)  
 

                           ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในด้านสรา้งสรรค์ในภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.67) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ แต่บางขอ้กม็คีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยเรือ่งความ 
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สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ 
( = 4.02) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และ
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.28)  
 

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.18) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (ส  = 4.27)  

 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาการจดัการิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่178 ดงัน้ี 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.87 เมือ่พจิารณา

็นรายดา้น  พบวา่ เป
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.19) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกข  โดยเรื่องอ้ ความซื่อสตัยส์จุรติ มคี่าเฉลีย่
งูสดุส  ( = 4.39) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.27)   

                  

 

 ด้านความรู ้
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั (  = 3.68) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพ ใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความรู้
ในสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

อ

 = 3.77) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 
 

                

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.05) สว่ เรือ่งความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั มน คีา่ 
เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.60) 

 

                                ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุค่ ลและความรบัผดชอบิ  

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่
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เท่ากนัคอื 4.07 ส่วนเรื่องการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 
( = 3.49) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเิ ิ ลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 3.74) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องทกัษะทาง
ุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุอ  ( = 4.02)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี่

เกีย่วขอ้งกบัง ํ่าสดุานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ต  ( = 3.51)  

                

เกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
ื่อน

 ม

 

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่179 ดงัน้ี 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนด
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 หรอื 77.40 % และเม ําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.4800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตา เกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม รยิธรรม  จ 4.19 83.80 4.7600 
2. ดา้นความรู ้ 3.68 73.60 2.7200 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.75 75.00 3.0000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.87 77.40 3.4800 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.74 74.80 2.9600 

รวม 3.87 77.40 3.4800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างติ ้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร
 

                

     

ต่อ อ้ยละ 87.6  และความขยนัอดทน รอ้ยละ 86.3    

มตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่180 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.8 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืความรบั 
ผดิชอบ งานทีท่าํ ร
  

                อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัควา

ใน
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อส 7.993 1 ตัยส์จุรติ   
2. ความขยนัอดทน 5.725 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.340 3 
4. ควา บัผดิชอบต่องานทีท่าํ มร 4.673 4 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.268 5 
6. 4.248 6 การตรงต่อเวลา 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.216 7 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.092 8 
9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1.961 9 
10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1.804 10 

 
2.19.2  รายหลกัส  

ล

 จาํนวน จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ร้อยละของ
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

ตูร
 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวทิยาการจดัการ มจีาํนวน 8 หลกัสตูร ซึ่งในการวจิยัครัง้น้ีได้ 
แบบสอบถามทีส่ง่ก บัคนืดงัน้ี              
 

หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

1. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและ 
    ทอ่งเทีย่ว) 

80 20 25.0 

2. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร) 89 30 33.7 
3. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ธุรกจิระหวา่งประเทศ) 105 21 20.0 
4. ปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโลจสิตกิส)์ 42 10 23.8 หลกัสตูร

5. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ) 76 29 38.2 
6. 31.7 หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การเงนิ) 63 20 
7. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด) 77 15 19.5 
8. หลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) 47 8 17.0 

 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

    ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่181  ดงัน้ี 
 

1.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่ ) 

     

 

 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว) มกีารแสดงออก
ทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.77 
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                      เมือ่พ นรายดา้น พบวา่บ รแ บอ่ยม

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดง สงูสดุ (
จิารณาเป็ ณัฑติมกีา สดงออกทางพฤตกิรรม

ออกบอ่ยมาก

ากเกอืบทกุดา้น ซึง่ดา้น
  = 4.04) รองลงมาคอื

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ( = 4.02) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่ั เฉลีย่ต่าํสดุ ( = 3.30) 
 

      อ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเ อ้ โดยเรื่องความ ่อนน้อม

ถ เ้ก ือ่นรว่มงาน สดงออกบอ่ยมากสงู คีา่เฉลีย่

เ ็นกลุ่ม

                สาํหรบัรายข
่อมตน มสีมัมาคารวะ และการยอมร

กอืบทุกข สุภาพ อ
บัและให

 รองลงมาคอืความรว่มมอืในการท
ยีรตเิพ มกีารแ สดุ ซึง่ม

ทา่กนัคอื 4.25 าํงานเป  ( = 4.15) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน ั

ม ใจได ้ รสรา้งผลงาน พฒันางานของตนเอ เน่ือง มี
ก นัคอื 3.20                          

 

1.2  หลกัสตูรปรญญิ หารธรุกจิ บณัฑต ิ (กา ีบรหาริ ) 
 

      มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

กีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน ซึง่ดา้น

กัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิ และกา ใหม ่ / งอยา่งต่อ

ารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่ก

าบริ รบญัช

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร)
ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 ต

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติม

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ (  = 4.27) รองลงมาคอืดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.21)     

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงาน
เป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.43) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
( = 4.40) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และ
คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ม  = 3.33)    

 

หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ธุรกจิระหว่างป  มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบ่อยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 

 

  พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต อ่ยมากทกุดา้น า้น

ท ลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

1.3  

                 บณัฑติของ ระเทศ)

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น กิรรมบ โดยด

กัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุค   = 4.42)  รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.26)   

 

       บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากทีส่ดุ บอ่ย ะบอ่ย โดยเรือ่งการยอมรบั
แ หาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการป นอม มกีารแสดงออกบอ่ย

ท รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อม  มกีารแสดงออก
บ

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่ มากแล

ละใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน และเมือ่มปีญั

อื 4.50 
ระนีประ

ีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัค ตน มสีมัมาคารวะ
อ่ยมากสงูสดุ  ( = 4.43) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ได ยีงพอต่อการใช  มกีาร
สดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

อ้ยา่งเพ ง้าน

แ  ( = 3.45) 

บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 

     -ิ 
วมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.69 

 

 

1.4  หลกัสตูรปรญญาิ
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการโลจสิตกิส)์ มกีารแสดงออกทางพฤต

กรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพร



 192 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ กอืบท

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ
อ่ยมากเ กุดา้น โดย

 ( = 4.06) วา อก มี

คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  (
 สว่นดา้นค มรู ้มกีารแสดงอ บอ่ย และ

 = 3.36)   
 

       อ่ยมากแ  โดยเรือ่งความสภุาพ ้อม

ถ

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ ละบอ่ย อ่อนน

่อมตวั มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดู ( = 4.30) รองลงมาคอืความขยนั ่ ยีร อด
ท ลีย่เทา่ก ส ือ่งความค ล่ว 
ส อ่ย และมคี ลีย่ตํ่าสดุ

หมนัเพ ทนในการ

าํงาน และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ซึง่มคีา่เฉ นัคอื 4.20 ว่นเร ล่องแค

ามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล  มกีารแสดงออกบ า่เฉ  ( = 3.20) 
 

1 การ) 
 

       จิบณัฑติ (การจดั มกีารแสดงออกทางพฤตกิ าม

ก ฉลีย่เทา่กบั 3.93 
 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้นทกัษะ

.5  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดั

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรก การ) รรมต

รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.14) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
( = 4.07)   

 

     อ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงาน
ป็นกลุม่ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบ

เ  (  = 4.36) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 
( = 4.21) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และ
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.32)   
 

1.6  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงนิ ) 

     
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การเงนิ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบ 
มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 
 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.14) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ( = 3.97)   

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อน
รว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (

 

     
 = 4.35) รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ ( = 4.25) 

สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน
 

 มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 2.90)   

     ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม

ม กีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (

 

1.7  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.75 
 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกอืบทุกดา้น โดย
ดา้นคุณธรร  จรยิธรรม ม  = 4.03) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกั

บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)   
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                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความเสยีสละเพือ่ประโยชน์
ของสว่นรวม และความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนั
ค 4.00 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
อื 

  3.13)   =
 

     

1.8  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การโรงแรม) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.88 
 

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.20) รองลงมาคอืดา้นทกั ะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ

รบัผดิชอบ 
ษ

( = 4.15)   

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทน
ในการทาํงาน ความรว่มมอืใ การทาํงานเป็นกลุม่ และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ย

มากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.38 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใช้
งาน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

น

 = 3.00) 
 
.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวก ฤตกรรมิ ิ     บัพ ท่ีแสดงออกของบณัฑติ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ2  

 

อ่
 

ื่อพ นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่182 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่ ) 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว) มกีารแสดงออก
ทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.77 

                  เม จิารณาเป็

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.12) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี (  = 4.00) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.56) 

2.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การบญัชีบรหาริ ) 
 

 

                      บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ีย่เทา่กบั 4.01 

  
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉล

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด้าน โดยดา้น
สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.32)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 4.19)   

   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (ธรุกจิระหวา่งประเทศ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 

 

 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) 
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                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.47)  รองล มาคอืดา้นสาํนึกด ี(ง  = 4.28)   

2.4  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
 

 

                      บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการโลจสิตกิส)์ มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ
 แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.69 กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก

 

                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากเกอืบทุกดา้น โดย

ดา้นสามคัค ีมกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.00) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.48)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ  ิ (การจดัการ) บณัฑต

 

       ารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

ามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด

 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.93 

              เมือ่พจิ
ส  ( = 4.18) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.78)   

งนิ) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 

 

    

 

2.6 หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงนิ ) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การเ
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.85 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.11) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.58)   

า ภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.75 

 

                     กิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น โดย

 

2.7 หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ของมห วทิยาลยัใน

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

ดา้นสาํนึกด ีมกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสุด ( = 3.96) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.48)   

 

งม ยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.88 

 

    

2.8  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การโรงแรม) 
 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ (การโรงแรม) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตาม 
อตัลกัษณ์ขอ หาวทิยาล

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.25)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.65)   
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นั รการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 

กึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาการจดัการิ

                  สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวก กบัผลกา
ศ
  
3  

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่183 ดงัน้ี 

     จดัการโรงแรมและ

 

     งพ

ณุ รรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

 

 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจบณัฑิ ิ ิต (การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การ
ทอ่งเทีย่ว) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.72 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพึ อใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ค ธรรม จรยิธ  = 4.12) สว่นดา้นอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่ดา้นความรูม้คีา่เฉลีย่ตํ่าสุด  
( = 3.56)    

 

ฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณั
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.45)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ( = 4.30) 
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และม

 
คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.05)   

ิ

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัชบีรหิาร) ใน

 

 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ บณัฑต ิ (การบญัชีบรหาริ ) 
 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.22) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบั 
ผดิชอบ ( = 4.02)   

                  สาํหรบัรายข  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบ ฑติในระดบัมากท
 

     อ้ ณั กุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์

สจุรติ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.47)   รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.37)   สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทาง
ิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุคณ  ( = 3.63)   

เ

บั
 

       ารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (ธรุกจิระหวา่งประ ทศ) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่ก  4.03 

                เมือ่พจิ
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.41) รองลงมาคอืดา้นความรู ้( = 3.93) 

 

                      สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

ซื่อสตัยส์ุจรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.53) รองลงมาคอเรื่องการตรงต่อเวลา ไดร้บัความื
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พงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.42) ว่นเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั านกลาง 
และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ส ป

 = 3.48)   
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธุิ รกจิ บณัฑต ิ (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 

     

ดร้

 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการโลจสิตกิส)์ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.54 

 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง  โดย 
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไ บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 3.78 สว่นดา้นคว) ามรู ้ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.40) 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.10) รองลงมาคอืทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
คอมพวิเตอร ์ (  = 4.00) ส่วนเรื่องการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทีท่าํ ได้รบัความ
พงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.10)   
 

3.5  หล ตูรปรญญิ
 

กัส าบรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการ) 

รญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการ) ในภาพรวม 

 

     

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรป

อยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.26) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบั 
ผดิชอบ ( = 3.96)  

                  สาํหรบัราย  พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระ บัมากทกุข้
 

ขอ้ ด อ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์

สจุรติ  และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.39 รองลงมา
คอืความขยนัอดทน ( = 4.21)  สว่นเรือ่งความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา ั มี

คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.66)   
 

3.6  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การเงนิ ) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การเงนิ) ในภาพรวมอยู่

     ดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

ในระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83  

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระ

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.19) สว่นดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.55)  

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อ

บัเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระด มากสงูสดุ (  = 4.35) รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ (  = 4.30) 
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ได บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

  
ร้  = 3.25)   
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3.7  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของห สตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การตลาด) ใ าพรวม

อยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.67  

ลกั นภ

     ่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุดา้น โดย
 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 3.99) สว่นดา้นความรู ้ ไดร้บัความพงึพอใจ
ในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)  

 

บั

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรือ่งความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระด มากสงูสดุ ( = 4.20) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ความสามารถ
ในการเรยีนรูง้าน ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 
3.93 ส่วน ื่องความรู้เร รอบตวัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด 
( = 3.27) 
 

3.8  หลกัสตูรปริญญาศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การโรงแรม) 
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาศลิปศาสตรบ

อยูใ่นระดบัมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91  

ณัฑติ (การโรงแรม) ในภาพรวม

 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33) รองลงมาคอืดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
( = 4.22)    

                  
 

ใน เกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ ระดบัมาก

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.62) รองลงมาคอืความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.38)  สว่ เรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั
งานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

น

 = 3.38) 
 
4.   ลกัษณะของบณัฑตท่ี ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ นายจ  

งก

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่184 ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ  (การจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่ ) 
 

                นายจ้างทัง้หมดต้องการบณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ รองลงมาคอืมรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน 
รอ้ยละ 95.0  มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รอ้ยละ 90.0 
 

4.2   หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ  (การบญัชีบรหาริ ) 
 

               นายจ้างส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 90.0 ต้อ ารบณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ รองลงมาคอืมคีวาม

รบัผดิชอบต่องานที่ทาํ ร้อยละ 86.7 มน้ํีาใจต่อเพื่อนรว่มงาน และขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 83.3   
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4.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑิต (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) 
 

ะมคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 81.0   

ทัง้หมดต้องการบณัฑติที่มรีะเบยีบวนิัยในการทาํงาน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานที่ทาํ 
อืค ตัย์สุจรติ และขยนัอดทน ซึ่งมสีดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 90.0 

อืบ

ช ีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 86.2  มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงานรอ้ยละ 82.8 

นัคอืรอ้ยละ 90.0   

             นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ  รอลงมาคอืมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 
คีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ ซึง่มสีดัส่วน

 

               นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 90.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืมคีวามรบัผดิ 
ชอบต่องานทีท่าํ รอ้ยละ 85.7  ขยนัอดทน แล
 

4.4  หลกัสตูรปรญิ ญาบรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
 

               นายจ้าง
รองลงมาค วามซื่อส
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการ) 
 

               นายจา้งเก ทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.1 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืขยนัอดทน 
และมคีวามรบัผดิ อบต่องานท
 

4.6  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกิ ิจบณัฑต ิ (การเงนิ ) 
 

               นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 95.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืขยนัอดทน 
และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่ก
 

4.7  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

               นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน รองลงมาคอืความซื่อสตัย์
สจุรติ รอ้ยละ 86.7   
 

4.8  หลกัสตูรปรญญาิ ศลปศาสตริ บณัฑต ิ (การโรงแรม) 
 

  
90.5  มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  ขยนัอดทน  ตรงต่อเวลา  และม
เทา่กนัคอืรอ้ยละ 87.5   
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2.20.1  ภาพรวมคณะ 
 

1 ข้อมลูทัว่ไป.  ของกลมุตวัอยาง่ ่  

ย

ึ่งน ปีระสบการณ์การทาํงานระหวา่ง 
ว่นนายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติ

                สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 79.2  ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  

ณุวฒิุ

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่185 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะวทิ าศาสตร ์ ศรรีาชา เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิเลก็น้อย รอ้ยละ 54.2 
และ 45.8  โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 70.8 ซ ายจา้งทีม่

0 - 14 ปี มสีดัสว่นมากทีส่ดุ รอ้ยละ 29.2 รองลงมาคอืไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 20.8 ส1
ประมาณ 7 - 12 เดอืน มรีอ้ยละ 54.2 

  

 
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบัิ ิ ณฑติ  ตามกรอบมาตรฐานค  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่186 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

เทา่กบั 3.77  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  

   ( = 4.00) 
ยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มีเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โด

คา่เฉลีย่ยสงูสดุ ( = 4.17)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.09) สว่นเรือ่งการ
เสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.79)   
 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.62) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุต์

งูสดุ (กบังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มกีารแสดงออกบอ่ยมากส   = 3.79) สว่นเรือ่งความสามารถตคีวาม 
กบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้มกีารแสดงออ  = 3.46) 

ดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ย (

 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมใน   = 3.49) เมือ่
กุขอ้ โดยเรือ่งความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบท

2.20  คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ
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เป็นระบบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.58) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.33)  
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  
 

ม                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรว

บ่อยมาก ( = 3.97) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.17) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็ั นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอม 
( = 4.08)  สว่นเรือ่งการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.71) 

มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติ

(  = 3.59) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (/  = 4.17) สว่น
ือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ เร

( = 3.08)  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออิ ิ กของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ของมหาวทยาลยั ิ
 
3  

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่187 ดงัน้ี 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคี่า 
ลีย่เทา่กบั 3.77  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  
 

  
เฉ
 

   (  = 3.93) เมื่อ
จิ ออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ พ ารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดง

( = 4.17) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.09) สว่นเรือ่งการยอมรบัทัง้ผดิและ
อง มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ชอบจากผลงานของตนเ  = 3.71) 

ด้านมุ่งมัน่ในภาพรวมบ่อยมาก

 

                        ด้านมงุมัน่่  
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมใน  (  = 3.76) เมื่อ
อ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มีพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุข

คา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.04)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาใั นการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้
มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)  
 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.58) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
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คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.17) รองลงมาคอื
ความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  (  = 3.79) สว่นเรือ่งความสามารถ

ยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ยและมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพ  = 3.08)  

 

 

 ด้านสามคัคี 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.10) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (ส  = 4.17)  

 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชาิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่188 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.72 เมือ่พจิารณา

็นรายดา้น  พบวเป า่ 
 

                               ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.91) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ุกขอ้ โดยเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติ และมี

น้ําใจต่อเพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.21 สว่นเรือ่งการตรงต่อเวลา มคีา่เฉลีย่ตาํสดุ (
ท

่  = 3.67) 
 

   ด้านความรู้ 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.58) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ ซึง่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

 

 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.70) 
เมือ่พจิารณาเ ความสามารถในการเรยีนรูง้าน ป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่ง
มคี่าเฉลีย่สูงสุด (  = 3.96) ส่วนเรื่องความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแก้ปญหาั  มี
ค่าเฉลีย่ตํ่าส  (ุด  = 3.50) 

                           ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

 

    

                                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.71) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.04)  สว่นเรือ่งการแสดงออก
ซ าวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ึง่ภ  = 3.29)   
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 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.08)  สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทาง
คณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.42)   

                         

                    

ี้ 
 

                .พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
ท

่
คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

             4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่189 ดงัน 

ก

พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 หรอื 74.40 % และเมื่อนําไปเ ยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 2.8800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.91 78.20 3.6400 
2. ดา้นความรู ้ 3.58 71.60 2.3200 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.70 74.00 2.8000 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.71 74.20 2.8400 

5. ดา้นทกัษะการ คราะหเ์ชงิวเิ ตวัเลข การ 
สนเทศ 

3.67 73.40 2.6800 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีาร

รวม 3.72 74.40 2.8800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํิ งานในองคก์ร                
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่190 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 87.5 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และ คีวามรบัผ

     

ม ดิชอบ

่องานท วนิัยในการทาํงาน รอ้ยละ 79.2  
  

                

ต ีท่าํ รองลงมาคอืมรีะเบยีบ

 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

น้ําหนกัในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.708 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 6.167 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.625 3 
4. ความขยนัอดทน 5.250 4 
5. การตรงต่อเวลา 3.417 5 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.167 6 
7. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.042 7 
8. ความสาม น 2.875 8 ารถในการเรยีนรูง้า

9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       2.458 9 
10.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.333 10 

 
2.20.2  รายห

 

ร

หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

ลกัสตูร 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา มจีาํนวน 3 หลกัสตูร ซึ่งในกา วจิยัครัง้น้ี

ไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     
      

 จาํนวน จาํนวน ร้อยละของ

ทาํงาน 
1. หลกัสตูรปรญิญาว 14 28.6 ทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ 49 
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 45 10 22.2 
3. หลกัสตูรป ญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ)* - - - ร

    

หมายเหต ุ  *  ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
               
1.  ิความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ 
       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่191 ดงัน้ี 

1.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 

  
 

          บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 

 

ารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ซึง่ดา้น
ณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (

 

              
กรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.72 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกี

ค  = 3.89) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบอ่ย ั

และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.46)   
 

                    สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โด     ยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / 
โลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุเทคโน  (  = 4.14)  รองลงมา



 204 

คอืมน้ํีาใจ  ช่วยเห ่วมงาน  ความขยั ร  ละค

เป็นกลุ่ม ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.07 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้ ทศฯ ไดอ้
ม าเฉลีย่ตํ่าสดุ  (

ลอืเพื่อนร นหมัน่เพยี อดทนในการทาํงาน  แ
าษาต่างประเ

วามร่วมมอืในการทาํงาน

ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 
กีารแสดงออกบอ่ย และมคี่  = 3

 

1 ยาศาสตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรส์งแวดลิ ิ่
 

       ยา บณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) มกีารแสดงออกทาง

พ รอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.83 
 

 ่าบ ตมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากท  ซึ่งด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม เฉลี่ยสูงสุด

.07)  

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทิ ้อม) 

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิ ศาสตร

ฤตกิรรมตามก

                 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว ณัฑิ ุกด้าน

 มคี่า  (  = 4. งลงมาคอืดา้ ะความสมัพนัธร์ะหวา่ ละความ

บัผดิชอบ

14) รอ นทกัษ งบคุคลแ

ร  ( = 4.10) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.53)   
 

โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

่อมตน มสีมัมาคารวะ และเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ม รูจ้กัการประนีประนอม มกีารแสดงออกบอ่ยมาั ก

เหลอืเพือ่นรว่มงาน ความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

ด (

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย 
ถ

สงูสดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.40 รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ย
และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.30 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ 
ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสุ  = 3.10)   

ยั
 
2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลิ
 

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่192 ดงัน้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (วทยาิ การคอมพวเตอร์ิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
รรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.72 

 

                      เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยด้าน

สามคัค ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุด

  
 

2

ก

 ( = 3.93) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี ( = 3.83)
 

2 สตรบณัฑต ิ (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) 
 

       ญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร อ้ม) มกีารแสดงออกทาง

พ ณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่ 3 
 

       ดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต ่อยมากทุกดา้น ดา้น

ด

   

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาิ

                 บณัฑติของหลกัสตูรปร ส์ิง่แวดล

ฤตกิรรมตามอตัลกัษ กบั 3.8

                เมื่อพจิารณาเป็นราย กิรรมบ  โดย

า้นสามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.33) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.06) 
 

       ตัลกัษณ์ขอ ยั จาํแนกตามรายขอ้
ข กึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ด  
                สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอ
องแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศ

งมหาวทิยาล
งันัน้ผลการ

ศ
  
กึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชาิ  

มตารางที ่193 ดงัน้ี 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (วทยาิ การคอมพวเตอริ
 

                   นายจา้งมคีวา ่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา รบณั รค )์ 
ในภาพรวมอย

 

 งึพอใจ ณัฑติในระด กทกุดา้น า้น

ค

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตา
 

)์ 

วทิยาศาสตมพงึพอใจต ฑติ (วทิยากา อมพวิเตอร

ูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.71 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพ ต่อบ บัมา โดยด

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.81) สว่นดา้นความสมัพ ร์ะหวา่งบุคคล ะความรบัผดิ บ มี
เฉลีย่ตํ่าสดุ (

นัธ แล ชอ

คา่  = 3.59) 
 

    สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัย์             
สจุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 4.21) รองลงมาคอืทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์
( = 4.07) สว่นเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.29) 

รส์งแวดล้อมิ่ ) 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม) 

 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต (วทยาศาสติ
 

  
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.73 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกดา้น โดย
ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.04) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ (  = 3.88) ส่วนดา้นความรู ้ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่า
เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.45) 
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มาก และปานกลาง 
โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ( = 4.50) รองลงมาคอืความสามารถใน
การทาํงานเป็นกลุ่ม ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.30) สว่นเรือ่งการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให้
สามารถปฏบิตังิานได ้การแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า และการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 
ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.30 
 

4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการร เข้ามาทาํงิ บั านในองคก์ร 

้อ

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่194  ดงัน้ี                
 

4.1 หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 92.9 ต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัย์สุจรติ รองลงมาคอืมคีวาม
รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รอ้ยละ 85.7  
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  (วทยาศาสตรส์งแวดล มิ ิ่ ) 
 

               นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 90.0 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 80.0   
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2.21  คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชา ิ

2.21.1 ภาพรวมคณะ 

.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่
 
1  

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่195 ดงัน้ี 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิถงึรอ้ยละ 87.5  โดย

ณุวฒิุ

 

 
 

เป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 75.0  ซึง่นายจา้งมปีระสบการณ์การทาํงานระหวา่ง 5 - 9 ปี มากทีส่ดุ 
รอ้ยละ 50.0  โดยนายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืน มรีอ้ยละ 42.5 

 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งทัง้หมดทาํงานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานค

ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ
 

       
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่196  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดย คีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.98  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
ม

งออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสด  ( = 4.18) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  มคีา่เฉลีย่เม

สงูสดุ (  = 4.38)  รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ (  = 4.28) ส่วนเรื่องการใช้
ทรพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.95)   
 

                      ด้านความรู้   
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.81) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ
หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.88) สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 

สนอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ตํ่า ดุ ( = 3.72)   
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา
 

 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.81) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสด อกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความคล่องแคล่วในการคดิวเิคราะห์งอ
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อย่างเป็นระบบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.90) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่/ 
า่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มี
ค  = 3.72)  

 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความร่ บัผดชอบิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

บ่อยมาก ( = 4.18) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  โดยเรือ่งการยอมรบัและให้
เกยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม  ( = 4.31)   

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการว ราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
(

เิค

  = 3.87) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
/ เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์เพื่อแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ (

อ่

 = 4.18) ส่วน
เรื่องความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.44)  

ต ตามอตัลกัษณ์ิ ของมหาวทยาลยั ิ
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑิ ิ
 

 

า้น  พบวา่ 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่197  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.98  เมือ่พจิารณาเป็นรายด
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.17) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน  มคี่าเฉลีย่
งูส สดุ ( = 4.38) รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ( = 4.28)  

                      ด้านมงุมัน่่  

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

 

  
 

   = 3.92) เมือ่พจิารณา

บอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออก

ส   = 4.13)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค ( = 4.00)   

                          ด้านสร้างสรรค ์
 

   
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.82) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / 
อมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (ค   = 4.18) รองลงมาคอื
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ความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ (  = 4.05)  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ 
ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.44)  
 

                             ด้านสามคัคี 

า้นสามคัคใีนภาพรวมบอ่ยมาก
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในด  (  = 4.28) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่ เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.33)  รองลงมาคอืความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.31) 

4. ความพึงพ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชาิ
 

อใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ  

ล

ม จรยธรรมิ  

                 น

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่198 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉ ีย่เทา่กบั 3.96 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรร
 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่ ระดบัมาก ( = 4.18) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (  = 4.46) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อ ื่อนร่วมงาน (เพ   = 4.44) ส่วนเรื่องการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.89)   
 

   ด้านความรู้ 
 

                                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.81) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (

 
 = 3.92) สว่นเรือ่งความส มารถในการนําเสนองานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (า  = 3.74) 

 

้านทกัษะ   ด ทางปัญญา 

                                 อยูใ่นระดบัมาก
 

       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวม  (  = 3.91) 

ูงส

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
มคี่าเฉลีย่ส ุด (  =  4.05) รองลงมาคอืการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้( = 3.88) 

                               ด้านทกัษะความสมั นัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

พ

                                รวมอยู่ใน
 

       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพ
ระดบัมาก (  = 3.92) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.28)  รองลงมาคอืความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ( = 4.05)  
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.52) 
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 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.89)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทางอุปกรณ
/ เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (

์ 
 = 4.15) สว่นเรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง

กบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.72) 
 

                

                ณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ

ล
คาํนวณได้ 

ะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่199 ดงัน้ี 
 

ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเก
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 หรอื 79.20 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.8400 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉ ี่ยท่ี่ ค

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.18 83.60 4.7200 
2. ดา้นความรู ้ 3.81 76.20 3.2400 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.91 78.20 3.6400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผ  

3.92 78.40 
ดิชอบ

3.6800 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.89 77.80 3.5600 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

รวม 3.96 79.20 3.8400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่200 ดงัน้ี      

ดหรอืรอ้ยละ 92.5 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอื

น

 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หม
ความซื่อสตัย จุรติ  รอ้ยละ 90.0  และมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 82.5  
  

                 อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

น้ําหนกัใ ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  

ส์
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   7.500 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.625 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.125 3 
4. ความขยนัอดทน 4.775 4 
5. รถในการเรยีนรูง้าน 3.950 5 ความสามา

6. ่อเพือ่นรว่มงาน 3.875 6 ความมน้ํีาใจต

7. การตรงต 3.850 7 ่อเวลา 
8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   3.000 8 
9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       2.600 9 
10. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   2.300 10 

 
2.21.2  รายห

 

งใ

แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ง
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

ลกัสตูร 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา มจีาํนวน 5 หลกัสตูร ซึ่ นการวจิยั

ครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     
      

 จาํนวน จาํนวน ร้อยละขอ
หลกัสตูร บณัฑตท่ีิ

ทาํงาน 
1. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ 41 11 26.8 
2. หลกัสตูรป ญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 30 8 26.7 ร

3. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้ ) 28 4 14.3 
4. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอ าหการ) 50 ุตส 16 32.0 
5. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
    - 

3 1 33.3 
สาขาเครือ่งกลและการผลติ 

 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 

                  ผลการศกึษาปรา ฏตามตาร
 

ก างที ่201 ดงัน้ี 

     ตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออกทาง

 

 

1.1  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (วศวกรรมิ คอมพวเตอร์ิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาส

พฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.51) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล
และความรบัผดิชอ ดงออกบอ่ยมากสบ มกีารแส งูสดุ ( = 4.3
 

0)   
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                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อ ยมาก โด
เ กบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉ ดุ

ยทีส่ดุและบ่อ ยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอื
พือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออ ลีย่สงูส  (  = 4 งลงมาคอืความเสยีส ระโยชน์

ข ะความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ม คารวะ ซึง่มคี า่กนัคอื 4.55 สว่นเร สามารถ

ใ ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้ ารแสดงออก ก และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

.64) รอ ละเพือ่ป

องสว่นรวม แล สีมัมา า่เฉลีย่เท ือ่งความ

ชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ าน มกี บอ่ยมา  ( = 3.50)                           
 

1 รญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

 วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ ( มเครือ่งกล) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ก บอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบ ตมกีารแสดงอ กิรรมบ่อยมากท ซึ่งดา้น

 มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 3.95  

.2  หลกัสตูรป

                 บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญา วศิวกรร

รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวม

ณัฑิ อกทางพฤต ุกดา้น 
คณุธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ
ว่นดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ส  = 3.56)  

 

                       สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพื่อน

 
การแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

รว่มงาน ความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน และความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ย
มากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.12 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน
มี  ( = 2.88)                             

(วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 

                บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้ ) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
รรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 

 

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึ่งดา้น

กัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ

 

1.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ
 

  
ก

  
ท  ( = 4.40)  สว่นดา้นความรูม้คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 
( = 3.56)                         

 

                       สาํหรบัรายข แสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบ ความส ้อม

ถ กีารแสดงออกบ่อยทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่สงูสุด
อ้ พบวา่บณัฑติมกีาร อ่ยมาก โดยเรือ่ง ภุาพ อ่อนน

่อมตน มสีมัมาคารวะ ม  ( = 4.7 งมาคอืมน้ํีาใจ อื

เ การทาํงานเป็นกลุม่ การยอมรบัและใหเ้กยีรตเิ มงาน เมือ่มปีญหาในการ

ท อม การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง และความสามารถใช้

อ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร ซึง่มคีา่เ กนัคอื 4.50  
 

1 ศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรริ มอตุสาหการ) 
 

       องหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรม การ) มกีารแสดงออกทาง

พ าพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 
 

      งออกทางพฤต ่อยมากทุกดา้น ยดา้น

ีย่สงูสดุ (

5)  รองล  ช่วยเหล
ัพือ่นรว่มงาน ความรว่มมอืใน พือ่นรว่

าํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประน

ุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ ฉลีย่เทา่

.4  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมิ ิ

                 บณัฑติข อุตสาห

ฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภ 3.90 

               เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสด กิรรมบ  โด

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉล   = 4.11) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม 
จรยิธรรม ( = 4.00)  
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                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่น
งาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (รว่ม  = 4.31) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.27)  ส่วนเรือ่งการนํา
รูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการท  นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน สามาร ต่างป ้

อยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน ม ดุเทา่กนัคอื 3.56                 
 

1.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกิ าเครื่อ ารผล
 

       (วศิวกร รือ่งกล) - สา เครือ่งกลและการผลติ 
ม าพรวมบอ่ย  โดยมคีา่เฉล า่กบั 4.73 

 

 อกทางพ กรรมบอ่ยมา ดุเกอืบทกุ

ด สดงออก ทีส่ดุ  ซึง่มคี่ ีย่สงูสดุ (

ความ าํงาน และความ

             

ล) – สาข

ถใชภ้าษา

งกลและก

ระเทศฯ ได

ติ  

คีา่เฉลีย่ตํ่าส

                บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ รมเค ขา

กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภ ทีส่ดุ ีย่เท

                เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงอ ฤติ กทีส่ ดา้น โดย
า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ  มกีารแ บอ่ย าเฉล  = 5.00)  

 

า่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุและบอ่ยมาก โดยเรือ่งสว่นใหญ่มกีารแสดง 

ี่ยวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว
ออกบอ่ยทีส่ดุ และมคีา่เฉลีย่ทีส่งูคอื 5.00 
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเกิ  

กบั 4.20 

    

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่202 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ มกีารแสดงออก

ทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  ( = 4.48)  รองลงมาคอืด นสาํนึกด ี (า้  = 4.40)   
 

.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 

     

 

     า้น

ามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ

2
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกด  โดยดา้น

ส  ( = 4.00) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.59)   

ไฟฟา) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 

     
ีส่

 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรม ้

กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.01 
 

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ยกเวน้
ดา้นสามคัค ี มกีารแสดงออกบอ่ยท ดุ ( = 4.50)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบอ่ยมาก และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.78)   
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2.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมอตุสาหการิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญ ศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกร     าว รมอุตสาหการ) มกีารแสดงออกทาง
า่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

 

                     ่อยมากท

พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคี

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ ุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.25) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.03)   
 

2.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) – เครื่องกลและการผลติ  
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวก รมเครือ่งกล) - สาขาเครือ่งกลและการผลติ 
ม รแสดงออกทางพฤตกิรรมตา

ร

กีา มอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.73 

 

                     เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทีส่ดุทกุดา้น โดยดา้น
สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 5.00) รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.80)   

                  สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ
กึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

     
 

  
ศ

3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชาิ  

 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่203 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

                 นายจา้งม        คีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิ- 

 

เป

เตอร)์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20  

                  เมือ่พจิารณา ็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.36) รองลงมาคอืดา้นความรู ้( = 4.20) 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมาก
 

เกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความ

สว่นซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.70 
ือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (เร  = 3.82) 

 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.79 

 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.05)  ส่วนดา้นความรู ้มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.63) 
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                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.38) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.25) 

ะมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  (สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง แล  = 3.38)   

วศิวกรรมไฟฟา้ ) 

 

    พ ฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.82 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึ อใจต่อบณั 
คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.25) สว่นดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.56) 

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุ มากและปานกลาง โดย
เรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.75 และ 4.50) 
สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง ึง่มคีา่เฉลีย่

  
 ซ ตํ่าสดุ  ( = 3.00) 

การ) 
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมอตุสาหิ
 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมอุตสาหการ) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.86 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.05)  สว่นดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (  = 3.66)  

                  สาํหรบั
 

รายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.31) รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์ุจรติ  และความ 

สดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.25 สว่นเรือ่งการแ
พอใจในระดบัปานกลาง ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  ( = 3.37) 
 

3.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรรมเครื่องกลิ ) - สาขาเครื่องกลและการผลติ  

ติ า่กบั 4.81 
 

     ทุกดา้น โดย

 

 
 
 

 

                 นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
- สาขาเครือ่งกลและการผล   ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่เท

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทีส่ดุ

ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และดา้นทกัษะทางปญญา ั มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 5.00 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากทีส่ดุและมาก โดยเรือ่งสว่น

ใหญ่ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่ทีส่งูคอื 5.00 
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4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้ิ องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏต
 

ามตารางที ่204  ดงัน้ี                

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน

ามซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามรบัผดิชอบ

รมเครื่องกล) - สาขาเครื่องกลและการผลติ  

ส ม หส์ถานการณ์และ

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) 
 

 
รอ้ยละ 81.8 

 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ขยนั
อดทน และตรงต่อเวลา ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 87.5  

 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน และมคีวาม

รบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมอตุสาหการิ ) 
 

               นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 93.8 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีว

ต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 87.5 
 

4.5  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกริ
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  มรีะเบยีบวนิัยในการ
งาน ขยนัอดทน มคีวามคดิรเิริม่ รา้งสรรคผ์ลงานใหม่ มกีารใชค้วามรูท้ีเ่รยีน าวเิคราะทาํ

แกป้ญหา มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ั มคีวามสามารถบรหิารจดัการงาน

ทีท่าํ และมทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน  
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2.22  วทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาติ ิ ิ

 
2.22.1  ภาพรวมคณะ 
 
1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่205 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ รอ้ยละ 66.7  
โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 66.7 เชน่กนั  มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปี และระหวา่ง 
5 - 9 ปี ในสดัส่วนเท่ากนัคอืรอ้ยละ 33.3  ซ นายจา้งทึง่ าํงานร่วมกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมากทีส่ดุ 

รฐานคณุวฒิุ

รอ้ยละ 66.7 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งทัง้หมดทาํงานในหน่วยงานเอกชน  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาต  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่206  ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

า่กบั 3.70 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

 จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

เท
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม  ( = 3.95) 
ือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเร

คารวะ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17)  สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.67)  
 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.50) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรื่องความสามารถตคีวาม ขยาย / ย่อความ 
ปลความหรอืจบัใจความได ้มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุแ  ( = 3.67)  สว่นเรื่องความรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ และ

ยน มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่

 

งปญญาั ในภาพรวมบอ่ย (

การนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รี
ตํ่าสดุเท่ากนัคอื 3.42   
 

                      ด้านทกัษะทางปัญญา  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทา   = 3.46) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่ง
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เป็นระบบ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ ( = 3.67) ส่วนเรื่องการสรา้งผลงานใหม่ / พฒันางานของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25)  

 

ชอบ   ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบุ่ คคลและความรบัผดิ
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ย

มาก ( = 3.98) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรติ
เพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.08) สว่นเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( =

 

 3.83)  

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อย 
(  = 3.46) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
/ เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.92) ส่วน
ื่องความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่

ํ่าสดุ (
เร

ต  = 2.83) 

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษิ ิ ิ ณ์ของมหาวทยาลยั ิ
 
3  

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่207 ดงัน้ี 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคี่า 
ลีย่เทา่กบั 3.70  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

                 ด้านสาํนึกดี 
 

                  บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบอ่ยมาก

 

  
 

  
เฉ

 
  

   (  = 3.93) เมือ่พจิารณา

็น กุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะมคีา่เฉลีย่
งูสดุ

เป รายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากท

ส  ( = 4.17)  สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.67)  

งุม ัน่่  

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

 

                        ด้านม
 

    = 3.71) เมือ่พจิารณา

ัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกท

แสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.08) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญัหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การ
ดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ต  = 3.33)  

 

                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ย ( = 3.49) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์
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เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.92) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษา 
ต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.83)  
 

                                ด้านสามคัคี 

นด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมใ  (  = 3.97) เมื่อ
ื่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพอนร่วมงาน มี

ค่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.08)  สว่นเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.83)    

4.  ความพึงพ ตวทยาลยัพาิ ณชยนาวีนานาชาติ ิ
 

อใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑ่ ิ    

ือ่พ

็นรายดา้น  พบว

                 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่208 ดงัน้ี 
 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.52 เม จิารณา

เป า่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระ บัมากและปานกลาง โดยเรื่องความซื่อสตัยส์ุจรติ 
และมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.00  สว่นเรือ่งความ
มรีะเบยีบวนิัยในการทาํง

ด

าน และการตรงต่อเวลา ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด

่ากนัคอื 3.42  เท
 

 ด้านความรู ้
 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.40) เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพ พอใจในระดบัปานกลางเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาที่
เรยีน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมาก แต่ค่าเฉลีย่ก ม่สงูมากน

งึ

ไ็ กั ( = 3.50) ส่วนเรื่องความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.25)   

 

                

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.48) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลางเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้ความสามารถในการน

เรยีนรูง้าน ไ ร้บัความพงึพอใจในระดบัมากด  (  = 3.82) ส่วนเรื่องความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห์
สถานการณ์และแกป้ญหา ั ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.18)   

 

มาก (

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
  = 3.50) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่อง
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ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ซึง่มี
คา่เฉลีย่ า่กนัคอื 3เท .73  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่
าํสดุต่  ( = 3.00)  

              
                     ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีิ ิ สารสนเทศ 

เิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

  
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการว

แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงูมากนัก (  = 3.52) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจทัง้ในระดบัมาก
และปานกลาง โดยเรื่องทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสุด 
( = 3.73)  ส่วนเรื่องการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสุด ( = 3.36)  

 

                อ

เกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 หรอื 70.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

           4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนข ง กิ .พ.ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่209 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนด

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 2.0800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 3.72 74.40 2.8800 
2. ดา้นความรู ้ 3.40 68.00 1.6000 
3. ดา้นทกัษะทางปญญา 3.48 69.60 1.9200 ั

4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.50 70.00 2.0000 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.52 70.40 2.0800 

รวม 3.52 70.40 2.0800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่210 ดงัน้ี 
 

     

              นายจา้งสว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 83.3 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืความ

รยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

นลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  

  
ซื่อสตัยส์จุรติ และความขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 75.0   
  

                อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเ

ใ
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความรบัผ 6.667 1 ดิชอบต่องานทีท่าํ 
2. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5.417  2
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.250 3 
4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.000 4 
5. ความขยนัอดทน 3.750 5 
6. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   3.667 6 
7. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 3.250 7 
8. 3.083 8 ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 
9. การตรงต่อเวลา 2.833 9 
10.ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2.750 10 
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  วทยาเขติ เฉลมพระเกียรต จงัหวดัสกลนคริ ิ  

 
2.23.1  ภาพรวมคณะ 
 

1 องกลมุตวัอยาง่ ่

 
 
 2.23 คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ  

. ข้อมลูทัว่ไปข  
 

 ี ่21 ี้ 
 

 ยจา้งของบณัฑติคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ 
ร ติโดย อ้ยละ 66.7  มปีระสบการณ์การท นิ 5 ปี 
แ อ้ยละ ซึง่นายจา้งทาํงานร บับณัฑติมาประมาณ 18 เดอืน
มากทีส่ดุ รอ้ยละ 33

5.6 ทาํงานในหน่วยงานรฐับาล 
่วนเอกชนมรีอ้ยละ 22.2  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางท 1 ดงัน

                นา
อ้ยละ 66.7 โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑ ตรง ร เช่นกนั าํงานไมเ่ก

ละระหวา่ง 10 - 14 ปี ในสดัสว่นเทา่กนัคอืร  33.3 ่วมก  13 - 
.3 

 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งกวา่ครึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 5
ส

 
2  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่212 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

า่กบั 3.95  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

 จรยธรรมิ  

 มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

เท

  ด้านคณุธรรม
 

                      บณัฑติ  ( = 4.05) 
เ แสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งคว  อ่อนน้อมถ่อมต มสีมัมา

ค

มือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติ ามสภุาพ น 
ารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.22) รองลงมาคอืความขยนัหมัน่เพยี ในการทาํงาน (ร อดทน  = 4.11) 

ส ากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มกีารแสดงออกบอ่ย และมคี ํ่าสดุ (ว่นเรือ่งการใชท้รพัย า่เฉลีย่ต  = 3.38)  
 

 

 แสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวม ก แต่มคีา่เฉลี่ ส่งูมาก

น

                       ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีาร บอ่ยมา ยไม

กั ( = 3.81) เมือ่พจิารณาเป็นร

ยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถาน

ายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ งความสามารถ วามรูท้ี่

การณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สูงสุด
 โดยเรือ่ นําค

เร  (  = 3.89) ื่องอื่นมคี่าเฉล ท่ากนั

อื 3.78 
ส่วนเร ี่ยเ

ค
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                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
มส่งูมากนกั (

  
ไ   = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
ล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุค  ( = 4.00) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงาน 
ม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ให  = 3.22)  

 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวม

อ่ยมาก

  
บ  ( = 4.24) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความรว่มมอื
การทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ (ใน  = 4.56) รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี
ารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (ก  = 4.44)   

 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
ต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั

  
แ  (  = 3.72) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
ือ่งความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (เร  = 4.00) สว่นเรือ่ง
วามสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด ค

( = 3.22)  

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤติ ิกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ของมหาวทยาลยั ิ
 
3  

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่213 ดงัน้ี 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

วา่ 

  ด้านสาํนึกดี 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

  
 

  
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบ
 

 

   (  = 4.03) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา

อ่ยมากสงูสดุ

พ

คารวะ มกีารแสดงออกบ  (  = 4.22) รองลงมาคอืการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง
(  = 4.11) ส่วนเรื่องการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
( = 3.38)  
 

                      ด้านมงุมัน่่    
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.94) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน และความ
มุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.11  
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                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งู

ากนกัม  (  = 3.73) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความคล่อง 
สดงออก

กนัคอื 4.00 สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบ่อย และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก

แคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และความสามารถใชภ้าษาไทยฯ ไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์มกีารแ
บอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่
และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ย่างเพยีงพอต
เทา่กนัคอื 3.22     
 

                             ด้านสามคัคี 
 

   (  = 4.33) เมื่อ
พจิารณาเป็น อ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ มีรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ

การแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ( = 4.56)   
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอ ณัฑต่ ิ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมิ เกษตรบ    
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่214 ดงัน้ี 
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.88 เมือ่พจิารณา

                          นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                 = 4.20) 
ื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน มคี่า 
ลีย่สงูสดุ

เม

เฉ  ( = 4.44)  รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ ( = 4.33)   

                   

 

 ด้านความรู ้
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก
นกั (  = 3.67) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความรู้
รอบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (  = 3.89) สว่นเรือ่ วามสามางค รถในการ

วเิคราะหข์อ้ม  ลู ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.44) 
 

                

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ 
ไมส่งูมากนกั (  = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นราย อ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความสามารถในการเรยีนรูง้าน คีา่เฉลีย่สงูส

ข

 ม ดุ ( = 4.11) สว่นทีเ่หลอืมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  

 

                       นายจา้งม วามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (
                คี

  = 3.89) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก อืบทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (

เก

 = 4.33)   รองลงมาคอืความสามารถในการ
ท านเป็นกลุม่าํง  (  = 4.11)  สว่นเรือ่งการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.44) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข กาิ ิ
 

รส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ( = 3.78) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรื่องทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ มค่ีาเฉลีย่สงูสุด ( = 4.00) สว่นเรือ่งการใช้
เทคนิคทางค ีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ณิตศาสตร ์/ สถติทิ  = 3.56) 

 

                พ

งึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 หรอื 77.60 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่
00 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

ค

            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ . .ร. 
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่215 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พ

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.52
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

ะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.20 84.00 4.8000 
2. ดา้นความรู ้ 3.67 73.40 2.6800 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.69 73.80 2.7600 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผดิชอบ 

3.89 77.80 3.5600 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.78 75.60 3.1200 

รวม 3.88 77.60 3.5200 
 
.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ5                 

                      ล ตารางที ่216 ดงัน้ี 

 ร    

 

ผ การศกึษาปรากฏตาม
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามขยนัอดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ รองลงมาคอืมี
ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน อ้ยละ 88.9
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                อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

ลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  

คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 

ใน
 

ลกัษณะของบณัฑติ  
1. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 7.000 1 
2. ความซื่อสตัยส์จุรติ 6.556 2 
3. ความขยนัอดทน 5.778 3 
4. ความรบัผ 5.778 3 ดิชอบต่องานทีท่าํ 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 5.444 4 
6. การตรงต่อเวลา 4.000 5 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.667 6 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.333 7 
9. ือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 2.222 8 การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพ
10.ความรูร้อบต ีท่าํ 1.778 9 วัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานท

11.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1.667 10 
 
2.23.2  รายหลกัสตูร 

 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร มจีาํนวน 2 หลกัสตูร 
ซึง่ในการว บัคนืดงัน้ี              
 

จิยัครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กล

 
หลกัสตูร 

จาํนวน
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ร้อยละของ
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

1. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (ทรพัยากรเกษตร) 16 1 6.3 
2. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารอาหาร) 66 8 12.1 

 

บมาตรฐานคณุวฒิุ1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอ  
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่217  ดงัน้ี 
 

1.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

                  บณั ติของห     ฑ ลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารอาหาร) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรร

 

     

มตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.95 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น ซึง่ดา้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.35) รองลงมาคอืดา้นคณุธรรม จรยิธรรม  
( = 4.05)   

                สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ดุ บ
 

      อ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความรว่มมอืใน
ารทาํงานเป็นกลุ่ม และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื ก
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4.62 รองลงมาคอืความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.38) สว่น
ือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ง

ํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.25  
 

เร

เพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย ซึง่มคีา่เฉลีย่ต

2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่218 ดงัน้ี 
 

2.1  หลกัสตูรปรญ ศาสตรบณัฑต ิ ิ (เทคโนโลยีกา
 

       กัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เ ) 
ก ณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ ก โดยมคีา่เฉ บั 3.95 

 

       าเป็นรายด้าน พบว่า กีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมาก ซึง่ดา้น

ส

ญาวทยาิ รอาหาร) 

ทค                 บณัฑติของหล โนโลยกีารอาหาร มกีารแส างพฤต-ิ ดงออกท

รรมตามอตัลกัษ อ่ยมา ลีย่เทา่ก

                เมื่อพจิารณ บณัฑติม ทุกด้าน 
ามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.46)  สว่นดา้นสร ค ์มคีา่เฉลีย่ตา้งสรร ํ่าสดุ ( = 3.74)   

 

       มทีบ่ณั ดงออกตามอ ์ของมหาวทิยาลยั จ มรายขอ้
ข ยีวกนัก กึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ัน้ผลการ 
ศ

าหกรรมเกษตร

                สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรร ฑติแส
บัผลการการศ

ตัลกัษณ าํแนกตา
 ดงันองแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเด

กึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสิ
 

   

.1  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสติ ิ รบณัฑต ิ (เทคโนโลยีการอาหาร) 

      
า่กบั 3.91 

 

     

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่219 ดงัน้ี 
 

3
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยกีารอาหาร)
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทใน

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น ซึง่ดา้น

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลค ีย่สงูสดุ ( = 4.33) สว่นดา้นความรู ้มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.63) 
 

      ายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระ ทีสุ่ด มากและปานกลาง  
โ รว่มงาน  และความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ
                สาํหรบัรายขอ้ พบว่าน ดบัมาก

ดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อเพือ่น  ( = 4.62 
แ คอืความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูละ 4.50) รองลงมา สดุ (  = 4.38) สว่น  
ส ร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉล   (

เรือ่งความ

ามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู ได ีย่ตํ่าสดุ  = 3.38)        
 
4 ตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ.  ลกัษณะของบณัฑ  
 

 ามตารางที ่220  ดงัน้ี                
 

4 ีการอาหาร) 
 

 ติที่มคีวามขยนัอดทน และมคีวามร ต่อหน้าที ่รอ มาคอืมี

               ผลการศกึษาปรากฏต

.1 หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑต ิ ิ ิ (เทคโนโลย

                นายจ้างทัง้หมดต้องการบณัฑ

วามซื่อสตัยส์จุรติ รอ้ยละ 87.5 ค

บัผดิชอบ งลง
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1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวั่

 
2.24.1  ภาพรวมคณะ 

อยาง่  
 

 
 

 ศาสตร ์ นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ละ 
 รอ้ยละ 
รทาํงาน

ีส่ดุ รอ้ยละ 26.5  รองลงมาคอืไมเ่กนิ 5 ปี รอ้ยละ 20.6 โดยนายจา้งทาํงานรว่มกบั
 12 เดอืน รอ้ยละ 32.4 

                สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งประมาณ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 67.6  ทาํงานในหน่วยงาน

อบมาตรฐานคณุวฒิุ

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่221 ดงัน้ี 

                นายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรม เป็ ถงึรอ้ย

73.5  โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 61.8 รองลงมาคอืผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน
29.4 สว่นประสบการณ์การทาํงานของนายจา้งมสีดัสว่นคอ่นขา้งกระจาย ซึง่นายจา้งทีม่ปีระสบการณ์กา

ระหวา่ง 5 - 9 ปี มสีดัสว่นมากท
บณัฑติมาประมาณ  13 - 18 เดอืน  มรีอ้ยละ 35.3  และ 7 -
 

 
เอกชน สว่นทาํงานรฐับาลมรีอ้ยละ 20.6 
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกร  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่222  ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.76  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.05) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมา
คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.32) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน (  = 4.21) สว่นเรือ่งการใช้
รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ท  = 3.70)   

                      ด้านความรู้ 

อ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมาก

 

  
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ

นกั (  = 3.53) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถนํา
ความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.68)  สว่นเรือ่ง
การนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่

ตํ่าสดุ ( = 3.42) 
 
 

2.24  คณะวทยาศิ าสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ ิ  
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                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ย ( = 3.48) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติ

 
แสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันา

ตนเอง มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ ( = 3.58) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / พฒันางานของตนเองอยา่ง
่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ต  = 3.41)  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

มัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบ่อย 

 

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความส

มาก ( = 3.99) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรติ
เพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.16)  รองลงมาคอืการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง ( = 4.06)   

สนเทศ 
 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสาริ ิ
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั (  = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบท อ้ โดย
เรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพื่อแสวงหาความรูแ้ละก รสื่อสาร มกีารแสดงออก
บ่อยมากสงูสุด (

กุข

า

  = 4.15) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีาร
สดงออกบอ่ย และคา่เฉลีย่ตํ่าสดุแ  ( = 3.06)  

.3  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ
 
1  

าเป็นรายดา้น  พบวา่ 

 

                   บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่223 ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76  เมือ่พจิารณ
 

  ด้านสาํนึกดี 

   (  = 4.03) เมื่อ
วา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ พจิารณาเป็นรายขอ้ พบ

มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.32) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน ( = 4.21) สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากร
ตํ่าสดุ (ของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่  = 3.70) 

 

                      ด้านมงุมัน่่    
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 3.73) เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีาร
แสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.03)  สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การั

ตดัสนิใจได ้มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.45)  
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                             ด้านสร้างสรรค ์
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.56) เมื่อ
โนโลย ี / พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทค

ามรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (คอมพวิเตอร ์ เพือ่การแสวงหาคว   = 4.15) สว่นเรือ่งอื่นมี
ามสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกคา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั ซึง่เรือ่งคว

บอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.06) 
 

                             ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.99) เมื่อ
จิารณาเป็นร บอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มี

คา่เฉลีย่สงูสดุ

พ ายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออก

 (  = 4.16) สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุั  
( = 3.81) 
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่224 ดงัน้ี 

                      ่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.82 เมือ่พจิารณา

                 

 

นายจา้งมคีวามพงึพอใจต

เป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

                              ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                         นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.10) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่
งูสดุ (ส  = 4.39) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.22) สว่นเรือ่งระเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่

ตํ่าสดุ ( = 3.91)   
 

   ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (                  = 3.70) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวาม งพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ (

พึ

  = 3.81) ส่วนเรื่องความสามารถในกา เิคราะหข์อ้มรว ลู และความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ มี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.66 
 

                

   ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.68) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในกา รยีนรูง้าน รเ

มคี่าเฉลีย่สูงสุด (  =  3.88) ส่วนเรื่องความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ มคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.61) 
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                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งม วามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (
                คี

  = 3.80) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความรบัผดิชอบต่อ านทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (ง  = 4.12)  รองลงมาคอืความสามารถในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ (  = 4.00) สว่ รือ่งการแสนเ ดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.48) 

 
 

 ื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศิ ิ  

                      นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดบั

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส
 

 
มาก (  = 3.80)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.21) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั  

                           4.1  ค นายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

. ่ 1
่า บั 3.82 หรอื 76.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.2800 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่ คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์

 

วามพึงพอใจของ
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่225 ดงัน้ี 

 

                ก.พ.ร ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต  - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้ เฉลีย่เท่าก

ก
 

ประเดน็ 
คาํนวณได้ การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.10 82.00 4.4000 
2. ดา้นความรู ้ 3.70 74.00 2.8000 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.68 73.60 2.7200 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 3.80 76.00 3.2000 
    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.80 76.00 3.2000 

รวม 3.82 76.40 3.2800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคิ ก์ร                
 

                      ผล ฏตามตารางที ่226 ดงัน้ี 

ง

่า

ําห ดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี 

การศกึษาปราก
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 91.2 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รอ ลงมาคอืความมี

น้ําใจต่อเพือ่นรว่มงาน รอ้ยละ 82.4    
  

                 อย งไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วง

น้ นกัในลาํ
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8.412 1 
2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.500 2 
3. ความขยนัอดทน 5.000 3 
4. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.853 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.735 5 
6. การตรงต่อเวลา 3.559 6 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.000 7 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2.853 8 
9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั       2.559 9 
10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.471 10 

 
2.24.2  รายหลกัสตูร 

 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ มจีาํนวน 5 หลกัสตูร ซึ่งใน

ทาํงาน ท่ีสงกลบั่  ทาํงาน 

การวจิยัครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี     
      

 
หลกัสตูร 

จาํนวน
บณัฑตท่ีิ

จาํนวน
แบบสอบถาม 

ร้อยละของ
บณัฑตท่ีิ

1. หลกัสตูรป  (วศิวกรรมเครือ่งกล) 38 8 21.1 รญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ

2. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา) 45 11 24.4 ้

3. หลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) 31 5 16.1 
4. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 49 10 20.4 
5. หลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมปีระยกุต)์* - - - 

หมายเหต ุ   * ยงัไมม่นิีสติสาํเรจ็การศกึษา 
 
1.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่227 ดงัน้ี 
 

1.1  หลกัสตูรปรญญาวศวิิ กรรมศาสตรบณัฑต ิ (วศวกรรมิ เครื่องกล) 
 

                        ทางพฤต-ิ 
กรรมตาม รอบมาตรฐานค

 

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) มกีารแสดงออก
ก ณุวฒุใินภาพรวมบอ่ย  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.47 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมทัง้บอ่ยมากและบ่อย ซึง่ดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.88)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา ั มกีารแสดงออกบอ่ย 
ละมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (แ  = 3.16) 
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                   สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุถ  (  = 4.25) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน 
ัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน และการยอมรบัท

คอื 4.00  สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 2.38)                              
 

1.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                  บณั กัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบ า้ ) 
กรรมตามกรอบมาตรฐานค ฒุใินภาพรวมบอ่ยมา คีา่เฉล  

 

       ื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า กีารแสดงอ พฤตกิรรมบ่อยมากท ซึ่งดา้น

ค ฉลีย่สงูสดุ (

ฑติของหล ณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟ
ีย่เทา่กบั 3.78

มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
ณุว ก โดยม

                เม บณัฑติม อกทาง ุกดา้น 
ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เ   = 3 องลงมาคอืดา้ ความสมัพนัธร์ะหวา่ ละความ

ร

.98) ร นทกัษะ งบคุคลแ

บัผดิชอบ ( = 3.96)  
 

      าํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกบ่อยมากเกอืบทุกขอ้  โดยเรื่องมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อน
ร

                 ส
ว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 4.3 งลงมาคอืควา  อ่อนน้อมถ่อมตน ม วะ และ
ค พวิเตอร ือ่แสวงหาความร ือ่สาร ซึง่มคีา่เฉล อื 4.18  
ว่นเรือ่งความสามาร าษาต่างประเทศฯ ได ยีงพอต่อกา  มกีารแสดงออกบอ่ คีา่เฉลีย่

0) รอ มสภุาพ สีมัมาคาร

วามสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอม  ์เพ
อ้ยา่งเพ

ูแ้ละการส

รใชง้าน

ีย่เท่ากนัค

ย และมส

ต

ถใชภ้

ํ่าสดุ ( = 3.30)                             
 

1.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกริ
 

รมโยธา) 

                บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม

 

 พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น ซึ่งดา้น

  
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92 

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  
คุณธรรม จรยิธรรม มคี่าเฉลีย่สงูสุด ( = 4.20)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและค
ผดิชอบ (

วามรบั 
 = 4.15)                             

 

                       สาํหรบัราย รแสดงออกบอ่ยมากเกอืบท วามสุ ้อม

ถ อ่ยมากสงูสดุ (
ขอ้ พบวา่บณัฑติมกีา กุขอ้ โดยเรือ่งค ภาพ อ่อนน

่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ  = 4.40)  รองลงมาคอื อืในการทาํงานเป็นกลุม่ 
ก  การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ ความคล่องแคล

ใ ะหแ์ละแปลผล และความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี วิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรู้
แ อื 4.25 สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการ
ใ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

ความรว่มม

ารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน ตนเอง ่ว สามารถ
ชต้วัเลขในการวเิครา / คอมพ
ละการสือ่สาร ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัค
ชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และ  = 3.25)                        

 

1 ณัฑต ิ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

       ติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มกีารแสดงออกทาง
พ คีา่เฉลีย่เทา่กบั 

 
 
 

     

.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบ

                 บณัฑติของหลกัสูตรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑ

รวมบอ่ยมาก โดยมฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพ 3.90 
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    ณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น โดย

ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบ่อยมากสงูสดุ
                 เมือ่พจิาร

 ( = 4.20) รองลงมา
คอืดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ( = 4.18) ส่วนด้านทกัษะทางปญญา  มกีารแสดงออกบ่อย  และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสุดั  
( = 3.48) 

 

                  สาํหรบัรายขอ้ ติมกีารแสดงออกทัง้บอ่ยทีส่ ากแ รือ่  
อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคา สดงออกบอ่ยทีส่ดุ

 พบวา่บณัฑ

รวะ มกีารแ
ดุ บอ่ยม ละบอ่ย โดยเ งความสภุาพ

 ( = 4.50 อื ใหเ้

ร

)  รองลงมาค การยอมรบัและ กยีรตเิพือ่น

ว่มงาน มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ  ( = 4.40) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงานใหม ่ / นของต าง

ต

พฒั งานา น ่เองอย

่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.20)                         
 
2 งบณัฑติ มอตัลกัษณ มหาวทยาิ

     

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกขอิ ิ  ตา ์ของ ลยั 
 

 น้ี 

.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 

     อกทาง

าวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.47 

 

    กิรรมทัง้บ่อยมากและบ่อย โดย

า้นสาํนึกด ีมกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ  (

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่228 ดงั
 

2
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครื่องกล) มกีารแสดงอ

พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมห

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต

ด  = 3.88)  สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่
ตํ่าสดุ ( = 3.23)   

 

2.2         

     
มา

 

     ยดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                   บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้ ) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย ก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.78 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรา

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.97) สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.62)   
 

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตริ บณัฑต ิ (วศวก มโยธาิ ) 
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรม
ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92 

รร

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.17)  สว่นดา้นมุง่มัน่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75)   
 

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มกีารแสดงออกทางพฤต-ิ 
กรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

 

2.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตริ บณัฑต ิ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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                     เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีและด้านสามคัค ีมคี่าเฉลีย่สูงสุด ท่ากนัคอื 4.20 สว่นดา้นสรา้งสรรค ์มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (เ  = 3.66)   

าํหรบัผลก
 

ส ารศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้                       
ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 
3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ  
 

                  ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่229 ดงัน้ี 

ิ ิ ิ ิ

     มศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมเครือ่งกล) 
ม

 

 
ธ ใจในระดบัมาก

 

3.1  หลกัสตูรปรญญาวศวกรรมศาสตรบณัฑต (วศวกรรมเครื่องกล) 
 

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรร

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  แต่มคีา่เฉลีย่ไ ส่งูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.54  

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัปานกลางเกอืบทกุดา้น 
ยกเวน้ดา้นคณุ รรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอ  ( = 3.95)  

 

สุ

                 สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ในระดบัมากและปานกลาง โดยเรื่อง

ความซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงู ด ( = 4.38) รองลงมาคอืความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
( = 4.00) สว่นเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคี่าเฉลีย่ตํ่าสดุ

(
 

 = 3.00) 
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกริ รมศาสตรบณัฑิต (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมไฟฟา้ ) 

 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.02) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ ( = 3.83)   
    

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งทกัษะทาง
อุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.27) รองลงมาคอืความซื่อสตัย์
สจุรติ (  = 4.18) สว่นเรือ่ กัษะในการสือ่สารและประสานงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมี
ค ฉลีย่ตํ่าสดุ

งท

า่เ   ( = 3.30)   

ม

ฑ

 

 

3.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต (วศวกรร โยธาิ ) 
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณั ติของหลกัสตูรปรญิญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 



 235 

     า้น

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ
                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยด
ค  (  = 4.25) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ( = 4.20) 

 

ระดบัมากทีส่ดุ และมาก โดยเรือ่งทกัษะ                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติทัง้ใน

ทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.60) 
รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.50 สว่นเรือ่งการแสวงหา

 ้ความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.60) 
 

3.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทิ ยาศาสตรบณัฑิต ( คโนโลยีสารสนเทศ) 
 

                 นายจา้ง

เท

มคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96 

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.24) รองลงมาคอืดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ( = 3.95)  

จ ร

ต่

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นาย า้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ ยกเวน้เ ือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ  และมน้ํีาใจ อเพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.60 และ 4.50) สว่นเรือ่ง
ารแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า และความสามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.60 ก

 
4.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่230  ดงัน้ี                
 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมเครื่องกิ ) 
 

ล

                 นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ และสามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 
ยละ 87.5  

ง ม

งมาคอืระเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 80.0  

ือ่นรว่มงาน รองลงมาคอืระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ขยนั

รองลงมาคอืความซื่อสตัยส์จุรติ และขยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) 
 

                 นายจา้งทัง้หมดต้องการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพื่อนร่วมงาน  และ
ระเบยีบวนิยัในการทาํงาน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 90.9  

 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  (วศวกรรมโยธาิ ) 
 

               นายจา้ ทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้ ลู และความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ รองล
 

4.4  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยียีสารสนเทศ) 
 

               นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่น้ํีาใจต่อเพ

อดทน และตรงต่อเวลา ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 90.0 
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2.25.1  

2.25  คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการ ิิ

ภาพรวมคณะ 
 

1.1  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่231 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละ ทิยาการจดัการ เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 66.7 
โดยเป็นหวัห

ว

น้างานของบณัฑติโดยตรงรอ้ยละ 61.9 มปีระสบการณ์การทาํงานไมเ่กนิ 5 ปีมากทีส่ดุ รอ้ยละ 27.0 
องลงมาคอื 5 - 9 ปี รอ้ยละ 22.2  ซึง่นายจา้งทาํงานร่วมกบับณัฑติมาประมาณ 7 - 12 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 36.5 

ใน 4 หรอืรอ้ยละ 74.6  ทาํงานในหน่วยงาน

ร
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งประมาณ 3 
เอกชน  
 
2.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

             ลการศกึษา ผ ปรากฏตามตารางที ่232 ดงัน้ี 

ด ม จรยธรรมิ  
 

 จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก

   
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.85  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 
 

  ้านคณุธรร

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม  ( = 4.14) 
ือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาเม

คารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33)  สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.95)   
 

 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบ่อยมาก (  = 3.71) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณั ติแสดงออฑ กบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั
งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 3.79) สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ
ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.63)  
 

                        ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาในั ภาพรวมบอ่ยมาก แต่มคีา่เฉลีย่
ไมส่งูมากนกั (  = 3.56) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความ
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คล่องแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ( = 3.67) สว่นเรือ่งการสรา้งผลงาน
ใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.44)  

รแสดงออกทางพฤต   

 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  
 

                      บณัฑติมกีา กิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ย

มาก (  = 4.10) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
ทาํงานเป็นกลุม่ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.25) สว่นเรือ่งการยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง มคีา่เฉลีย่
าํสดุ (ต่  = 3.95) 

 

                              ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข การส่ือสาร แลิ ิ ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบอ่ยมาก 
แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะกา

 ( = 3.62) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดย
ามรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาคว

มากสงูสดุ (  = 3.90) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดง 
ออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.17)  
 
3.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบิ ิ ณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ของมหาวทยาลยั ิ  

งมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก โดยมี

า่เฉลีย่เทา่กบั 3.85  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ 

 

ภาพรวมบ่อยมาก

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่233 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ขอ

ค
 

  ด้านสาํนึกดี 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีน  (  = 4.10) เมื่อ
จิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาพ

คารวะ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.33)  รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน ( = 4.17)  
 

   

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

                     ด้านมงุมัน่่  
 

   = 3.87) เมือ่พจิารณา

ติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มคีา่เฉลีย่
งูสดุ

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑ

ส  (  = 4.16)  รองลงมาคอืความมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค (  = 4.05)  สว่นเรือ่งเมือ่มี
ละใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (ปญหาในการทาํั งาน มกัจะเสนอแนะแ  = 3.51)  

 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบ่อยมาก

 

                            ด้านสร้างสรรค ์

 (  = 3.63) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้  โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ 
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คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 3.90) รองลงมาคอืความ 
สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยุกตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ ( = 3.79)  ส่วนเรื่องความสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.17)  
 

                            ด้านสามคัคี 
 

                  บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก   (  = 4.16) เมื่อ
คีา่เฉลีย่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้  โดยเรือ่งความร่วมมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม ม

สงูสดุ ( = 4.25)   
 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปิ ศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ  

                    นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.86 เมือ่พจิารณา

เป็นรายดา้น  

                 ม

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่234 ดงัน้ี 
 

  
พบวา่ 

 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                        นายจา้ง คีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.23) 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความซื่อสตัยส์จุรติ มคีา่เฉลีย่
สงูสดุ ( = 4.30) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน ( = 4.29)   

                ติ

 

 ด้านความรู ้
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑ ดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ไม่สงู

มากนกั ( = 3.73) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความรู้
สาขาวชิาทีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่สงูสดุใน  (  = 3.86) สว่นเรือ่งความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ 

( = 3.60) 
 

                ณั ม

 ด้านทกัษะทางปัญญา 

 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบ ฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรว อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสา รถในการเมา รยีนรูง้าน 
มคีา่เฉลีย่สงูส  (ดุ  = 4.02) สว่นเรือ่งอื่นมคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั 

 

                

                                ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.92) เมือ่พจิาร าเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่ง
ความรบั ดิชอบต่อง

ณ

ผ านทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.17) รองลงมาคอืความสามารถในการ
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ทาํงานเป็นกลุ่ม ( = 4.14)      ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมี
คา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.49) 

 

 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัิ ิ เลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (  = 3.69) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องทกัษะ

ุปกรณ์ / เทคโนโลย ี / คอมพวิเตอร ์  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ (ทางอ  = 3.92)  สว่นเรือ่งการใช้
 เทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

( = 3.43)  

                            4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท่ีได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

                ก ณฑก์ารประเมนิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
พงึพอใจของนายจ ค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 หรอื 77.20 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

ะเมนของ กิ .พ.ร. 

 

 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่235 ดงัน้ี 
 

.พ.ร. ไดก้าํหนดเก
า้งครัง้น้ี ในภาพรวมได

ก.พ.ร. กาํหนด ไดเ้ทา่กบั 3.4400 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การปร

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.23 84.60 4.9200 
2. ดา้นความรู ้ 3.73 74.60 2.9200 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.56 71.20 2.2400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 
    รบัผ ชอบ 

3.92 78.40 3.6800 
ดิ

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 3.69 73.80 2.76
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

00 

รวม 3.86 77.20 3.4400 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ                 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่236 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 95.2 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืค

     

วามขยนั

ดทน รอ้ยละ 90.5 และมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 87.3   

                ย ําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดยพจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

อ
  

อ ่างไรกต็ามเมื่อน

ในลาํดบัที ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนั่ ่ ก ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8.286 1 
2. ความขยนัอดทน 6.175 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 6.032 3 
4. การตรงต่อเวลา 4.810 4 
5. ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.635 5 
6. ความรบัผ 4.571 6 ดิชอบต่องานทีท่าํ 
7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.206 7 
8. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2.079 8 
9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2.016 9 
10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1.889 10 

 
2.25.2  รายหลกั

 จาํนวน
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

จาํนวน
แบบสอบถาม 
ท่ีสงกลบั่  

ร้อยละของ
บณัฑตท่ีิ
ทาํงาน 

สตูร 
 

                 หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรขีองคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ มจีาํนวน 4 หลกัสตูร ซึ่งใน
การวจิยัครัง้น้ีไดแ้บบสอบถามทีส่ง่กลบัคนืดงัน้ี              
 

หลกัสตูร 

1. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ) 59 24 40.7 
2. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด) 16 2 12.5 
3. หลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและ 
    ทอ่งเทีย่ว) 

35 15 42.9 

4. หลกัสตูรปรญิญาบญัชบีณัฑติ  56 22 39.3 
 
1.  ความคด น็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
    

เห
ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 

 

                 ผลก ศกึษาปรากฏตามตารางที ่237 ดงัน้ี 
 

าร

.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการ) 

                       กิรรมตาม

 

        

1
 

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ) มกีารแสดงออกทางพฤต

กรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89 

              เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากเกอืบทกุดา้น ซึง่ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (  = 4.28) รองลงมาคอืดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม ( = 4.23) 
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                สาํหรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความสภุาพ อ่อนน้อม

่อมตน มสีมัมาคารวะ และความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุ่ม มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนั
มงาน

ถ

คอื 4.46  รองลงมาคอืการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนร่ว  ( = 4.33)  ส่วนเรื่องความสามารถใชภ้าษาต่าง 
ประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.25)                          

1.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

 

                        บณั กัสตูรปรญิญาบรหิ ฑ งออ

มาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉล บั 3.61 
 

       ป็นรายด้าน พบว่า กีารแสดงออกทางพฤติกรรมทัง้บ่อยมากและบ่อย ซึง่
ด ยิธรรม และดา้นทกัษะความสมัพ หว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ มกีารแสดงออกบ่อยมาก
ส คอื 3.80  สว่นดา้นคว ละดา้นทกัษะทางปญญา มกีารแสดงออกบ คีา่เฉลีย่

ต
 

       หรบัรายขอ้ พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทัง้บ่อยทีสุ่ด บ่อยมากและบ่อย โดยเรื่องความขยนั 
ห งออกบ ดุ

ฑติของหล ารธรุกจิบณั

ีย่เทา่ก

ติ (การตลาด) มกีารแสด กทางพฤตกิรรมตามกรอบ

                เมื่อพจิารณาเ บณัฑติม

า้นคณุธรรม จร นัธร์ะ
ังูสดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนั ามรู ้แ อ่ย ซึง่ม

ํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.38 

               สาํ
มัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน มกีารแสด อ่ยทีส่  (  = 4 ือ่งความรูเ้กีย่วก าํ เมือ่มี

ป เหตุผลเพ ดัสนิใจได ภ้าษาต  ได้
า่งเพยีงพอต่อการ  มกีารแสดงออกบอ่ย า่เฉลีย่ตํ่าสดุ อื 3.00    

 

) 
 

ฑติ (การจดัการโรงแรมและท่องเทีย่ว) มกีารแสดงออก

างพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.88 
 

.50) สว่นเร บังานทีท่

ญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและให้ั ือ่การต

และมคี

 ้และความสามารถใช
เทา่กนัค

่างประเทศฯ

อย ใชง้าน

 1.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณั

ท

                  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

 จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (คณุธรรม  = 4.17) สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ั ( = 3.60)   
 

     
่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสภุาพ อ่อนน้อม

ถ   = 4.40) รองลงมาคอืมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน  
( = 4.27) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และ
คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ  (ม  = 3.13) 

 

1 ญชีบณัฑต ิ  
 

       ญิญาบญัชบีณัฑติ มกีารแสดงออกทางพฤ ตามกรอบมาตร คณุวุฒิ

ใ า่กบั 3.82 
 

      ดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤต อยมากทกุดา้น ดา้น

ค สดุ (

.4  หลกัสตูรปรญญาิ บ ั

                 บณัฑติของหลกัสตูรปร

นภาพรวมบอ่ยมาก  โดยมคีา่เฉลีย่เท
ตกิรรม ฐาน

               เมือ่พจิารณาเป็นราย กิรรมบ่ โดย

ณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงู  = 4.05)  สว่นดา้นทกัษะทางปญญา มคี่ าํสดุ ั าเฉลีย่ต่ ( = 3.61
 

       า่บณัฑติมกีารแสดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ ือ่งความสภุาพ ่อนน้อม

ถ อ่ยมากสงูสดุ

)   

                สาํหรบัรายขอ้ พบว  โดยเร อ

่อมตน มสีมัมาคารวะ มกีารแสดงออกบ  ( = 4.18) รองลงมาคอืค มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ วามรว่
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(  = 4.14) สว่นเรือ่งความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่ งาน  มกีารแสดงออกบอ่ย 
ละมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

อการใช้

แ  ( = 3.14)   

     2.   ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ
 

 

2.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธิ ณัฑต ิ (การจดัการ) 
 

                        บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจ กีารแสดงออกทางพฤต ม 
อ คีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.8

 

       ติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น า้น 
ส

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่238 ดงัน้ี 
 

ุ ิ บรกจ

ดัการ) ม กิรรมตา

ตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก  โดยม 9 

                เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑ โดยด

ามคัค ี มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.32)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.2
 

2 จิ บณัฑต ิ (การตลาด) 
 

                        รรมตาม 

 

                       ้าน พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมบ่อยมากทุกด้าน แต่มี

2)   

.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกิ

บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิบณัฑติ (การตลาด) มกีารแสดงออกทางพฤตกิ

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ยมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.61 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด

ค่าเฉลี่ยไม่สูงมากนัก โดยดา้นสามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 3.83)    
 

งแรมและทองเท่ียว่ ) 

คี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 

ต ิ  

    

 

    
สามคัค ีมคี่าเฉลีย่สสูุด

2.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ บณัฑต ิ (การจดัการโร
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว) มกีารแสดงออกทาง
พฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบ่อยมาก  โดยม

 

                       เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าบณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบ่อยมากทุกดา้น โดยดา้น

สาํนึกด ีและดา้นสามคัค ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.11   
 

2.4  หลกัสตูรปริญญาบญัชีบณัฑ
 

                  บณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบญัชบีณัฑติ มกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหา- 
วทิยาลยั ในภาพรวมบ่อยมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 

                 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมบอ่ยมากทกุดา้น โดยดา้น

 ( = 4.05)  รองลงมาคอืดา้นสาํนึกด ี( = 4.00)   
 

                       สาํหรบัผลการศกึษาพฤตกิรรมทีบ่ณัฑติแสดงออกตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายขอ้

 

ของแต่ละหลกัสตูร เนือ่งจากใชข้อ้มลูชดุเดยีวกนักบัผลการการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ดงันัน้ผลการ 
ศกึษาจงึเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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3.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่239 ดงัน้ี 
 

3.1  หลกัสตูรปรญิ ญาบรหารธรุกจบณัฑต ิ ิ ิ (การจดัการ) 
 

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการ) ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.91 

     

     นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้น
 

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติใ

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.28) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบั 
ผดิชอบ ( = 4.00)    

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเ ือ่งความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ไดร้บัความพงึพอใจในร บัมากสงูสดุ (
ร

ะด  = 4.37) รองลงมาคอืความขยนัอดท (น  = 4.33)  สว่น
เรือ่งการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์ / สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่ 
เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.42) 
 

3.2  หลกัสตูรปรญญาบรหารธรุกจบณัฑต ิ ิ ิ ิ (การตลาด) 
 

                  นาย า้งมคีวาม     จ พงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การตลาด) ในภาพรวม
.67 

 

ะดบัมากสงูสดุ

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3

                  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกดา้น โดย
ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม ไดร้บัความพงึพอใจในร  ( = 4.10)  สว่นดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บคุคลและความรบัผดิชอบ ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.38)   

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ กเวน้เรือ่ง      ย การตรง

ต่อเวลา ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.50)  ส่วนเรื่องการแสดงออกซึง่ภาวะผูนํ้า ไดร้ งึ

พอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (
บัความพ

 = 3.00)   
 

3.3  หลกัสตูรปรญญาบรหารธรุกจบณัฑต ิ ิ ิ ิ (การจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่ ) 
 

                   นายจา้ คีวามพงึพอ     งม ใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการโรงแรมและ
อ่งเทีย่ว) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

                       า้น

ท  
 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยด

คณุธรรม จรยิธรรม มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (  = 4.23) รองลงมาคอืดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความ
บัผดิชอบร  ( = 3.97) 

 

                 สาํหรบัรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจต่อ
เพือ่นรว่มงาน ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.40)  รองลงมาคอืมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน ( = 4.33)  
สว่นเรือ่งความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัปานกลาง และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.40)   
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3.4  หลกัสตูรปรญญาบญัชีบณัฑต ิ ิ  
 

                  นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติของหลกัสตูรป ญาบญัชบี     รญิ ณัฑติ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

 

โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.84 

                       เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้น

คณุธรรม จรยิธรรม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ ( = 4.20)  รองลงมาคอืดา้นทกัษะค ามสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความว

รบัผดิชอบ ( = 3.85)  

 

                  สาํหรบัรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในระดบัมากเกอืบทุกขอ้ โดยเรื่องความ
ซื่อสตัยส์จุรติ  ไดร้บัความพงึพอใจในระดบัมากสงูสดุ ( = 4.32) รองลงมาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน   มรีะเบยีบ

งออกซึง่ภาวะผูนํ้า และการใช้วนิยัในการทาํงาน และขยนัอดทน ซึง่มคีา่เฉลีย่เทา่กนัคอื 4.23 สว่นเรือ่งการแสด
เทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ  มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.41 
  
4.   ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ริ  
 

                ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่240 ดงัน้ี                

การจดัการ) 

 ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 83.3 

               นายจ้างทัง้หมดต้องการบณัฑติที่มคีวามซื่อสตัย์สุจรติ มน้ํีาใจต่อเพื่อนรว่มงาน มรีะเบยีบวนิยัใน

จิ บณัฑต ิ (การจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่ ) 

            นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน และ

ยนัอดทน ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนัคอืรอ้ยละ 93.3  ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ ซึง่มสีดัสว่นเทา่กนั
อืรอ้ยละ 86.7  

.4  หลกัสตูรปรญญาิ บญัชีบณัฑต ิ  

ณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ รองลงมาคอืขยนัอดทน 
น้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน  รอ้ยละ 81.8 

 

4.1  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกจิ ิ  (
 

                 นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 91.7 ตอ้งการบณัฑติทีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติ และขยนัอดทน รองลง 
มาคอืมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน และมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน
 

4.2  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกิ ิจ (การตลาด) 
 

การทาํงาน  ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ   
 

4.3  หลกัสตูรปรญญาิ บรหารธรุกิ
 

   
ข

ค
 

4
 

               นายจา้งเกอืบทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 95.5 ตอ้งการบ

รอ้ยละ 90.9  มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน รอ้ยละ 86.4  และม
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  โครงการจดัตัง้วทยาเขติ พุรรณบรีุส  
 

 
 
 

2.26  สาขาการจดัการโรงแรมและทองเท่ียว่  

2.26.1  ภาพรวมสาขา 
 

1.  ข้อมลูทัว่ไปของกลมุตวัอยาง่ ่  
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่241 ดงัน้ี 
 

                 นายจา้งของบณัฑติสาขาการจดัการโรงแรมและทอ่งเ ยว เป็นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย รอ้ยละ 75.0 
โดยเป็นหวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง รอ้ยละ 75.0 มปีระสบการณ์การทาํงานระห ่าง 10 -14 

ที่

ว ปีมากทีส่ดุไมเ่กนิ  

ณัฑติ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ

รอ้ยละ 50.0 ซึง่นายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติมาประมาณ 13 - 18 เดอืนมากทีส่ดุ รอ้ยละ 75.0 
 

                 สาํหรบัประเภทของหน่วยงาน พบวา่นายจา้งครึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 50.0 ทาํงานในหน่วยงานเอกชน  
 

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียิ วกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบิ2  
      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่242  ดงัน้ี 
 

                      บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุใินภาพรวมบอ่ยมาก โดย คีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.83  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  บวา่ 
 

  ด้านคณุธรรม

ม

พ

  จรยธรรมิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมบอ่ยมาก ( = 4.05) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากมากทกุขอ้ โดยเรือ่งมน้ํีาใจ ชว่ยเหลอื เพือ่นรว่มงาน และ
ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.25 ส่วนเรื่องการใชท้รั ากรของพย

หน่วยงานอยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75)  

กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นความรูใ้นภาพรวมบอ่ยมาก

 

                        ด้านความรู้ 
 

                     บณัฑติม  ( = 3.69) เมือ่พจิารณา

ใ้

เป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ แต่มคีา่เฉลีย่ไมส่งูมากนกั โดยเรือ่งสว่นใหญ่มคีา่เฉลีย่เพยีง 3.75 
สว่นเรือ่งการนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใช นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)  
 

                        ด้านทกัษะทางป ัญญา 
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมบอ่ยมาก (  = 3.69) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยทกุข  โดยเรือ่งสว่นใหญ่มคีา่เพยีง 3.75 ส่วนเรื่องเมื่อมปีญหาัอ้

ในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.50)  
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  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรั่ บผดชอบิ  
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลฯ ในภาพรวมบอ่ย

มาก (  = 4.05) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบ

ทาํงานเป็นกลุม่  และการยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน มคีา่เฉลีย่ส
อ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการ
งูสดุเทา่กนัคอื 4.25 สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาั

ในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ ( = 3.75)  
 

ข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลิ ิ
 

                       บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมบ่อย

มาก (  = 3.56)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากและบอ่ย โดยเรือ่งความสามารถใช้
ุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ (อ   = 4.00) 

วเิคราะหแ์ละแปลผล และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ 

.  ความคดเหน็ของนายจ้างเก่ียวกบัพฤตกรรมท่ีแสดงออกของบณัฑต ตามอตัลกัษณ์ิ ิ ิ ของมหาวทยาลยั ิ

สว่นเรือ่งความคล่องแคล่ว สามารถใชต้วัเลขในการ

ไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย และมคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.25 
   
3  

จิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่243 ดงัน้ี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัในภาพรวมบอ่ย โดยมคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.83 เมือ่พ
 

  ด้านสาํนึกดี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสาํนึกดใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.05) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมากทุกขอ้ โดยเรื่องมน้ํีาใจ  ช่วยเหลอืเพื่อนร่วมงาน  และความ
ภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.25  สว่นเรือ่งการใชท้รพัยากรของหน่วยงาน
ยา่งคุม้คา่ มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ

ส

อ  ( = 3.75)  

                      ด้านมงุมัน่่  
 

                    บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นมุง่มัน่ในภาพรวมบอ่ยมาก (

 

  

    = 3.81) เมือ่พจิารณา

กทุกขอ้ โดยเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน และความ
ุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอุีปสรรค มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.00 สว่นเรือ่งเมือ่มปีญหาในการทาํงาน ั

กั คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (

เป็นรายขอ้ พบว่าบณัฑติแสดงออกบ่อยมา

ม

ม จะเสนอแนะและใหเ้หตุผล เพือ่การตดัสนิใจได ้ม  = 3.50)  

                         ด้านสร้างสรรค ์

กีารแสดงออกทางพฤตกิรรมในดา้นสรา้งสรรคใ์นภาพรวมบอ่ยมาก

 

   
 

                      บณัฑติม  (  = 3.65) เมือ่

ดงออกบอ่ยมากเกอืบทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี /
อมพวิเตอร ์ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร มกีารแสดงออกบอ่ยมากสงูสดุ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแส

ค  (  = 4.00) สว่นเรือ่งความ
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คล่องแคล่ว ความสามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล และความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศฯ ไดอ้ยา่ง
เพยีงพอต่อการใชง้าน มกีารแสดงออกบอ่ย  ซึง่มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุเทา่กนัคอื 3.25          
                 

                              ด้านสามคัคี 
 

                     บณัฑติมกีารแสดงออกทางพฤติกรรมในด้านสามคัคใีนภาพรวมบ่อยมาก (  = 4.08) เมื่อ
และการ

น มคีา่เฉลีย่สงูสดุเทา่กนัคอื 4.25    

ดัการโรงแรมและทองเท่ียว่

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่บณัฑติแสดงออกบอ่ยมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 
ยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงา

 
4.  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีตอบณัฑต่ ิ สาขาการจ    

                   นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มคีา่เฉลีย่ไม่สงูมากนกั โดยมคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 3.87  

                 

 

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่244 ดงัน้ี 
 

  
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น  พบวา่

 

  ด้านคณุธรรม จรยธรรมิ  
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นคณุธรรม จรยิธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.10) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งม วามพงึพอคี ใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความซื่อสตัยส์จุรติ และมน้ํีาใจ
่อเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนัคอื 4.25  

                

ต
 

  ด้านความรู้ 
 

                        นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นความรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.75) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจ้างมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยทุกเรื่องมคี่าเฉลี่ยเท่ากนัคอื 3.75  

 

  ด้านทกัษะทางปัญญา
 

                     นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะทางปญญาั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.81) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรือ่งความสามารถในการเรยีนรูง้าน 
และความสามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  ไดร้บัความ งึพอใจในรพ ะดบัมากสงูสดุ ซึง่
มคีา่เฉลีย่เทา่ก

 

                

นัคอื 4.00  

                               ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและความรบัผดชอบ่ ิ  

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลฯ ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก (  = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่นายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรื่องความ 
สามารถในการทาํงานเป็นกลุ่ม ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ แล วามสามาะค รถบรหิารจดัการงานทีท่าํ ไดร้บัความ
พงึพอใจในระ บั
 

ด มากสงูสดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.00 
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                       ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลข ิ ิ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                       นายจา้งมคีวามพงึพอใจต่อบณัฑติดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขฯ ในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก ( = 3.75) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่านายจา้งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้เรื่องทกัษะ
ทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์มคี่าเฉลีย่สงูสดุ ( = 4.00)  

 

                      ี่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร. 

               ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่245 ดงัน้ี 

นิไว ้โดยกาํหนดคะแนนตัง้แต่ 1 - 5 คะแนน ซึง่ในการศกึษาความ
งึพอใจของนายจา้งครัง้น้ี ในภาพรวมไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 หรอื 77.40 % และเมื่อนําไปเทยีบกบัเกณฑท์ี ่

ก.พ.ร. กาํหน 0 คะแนน  สาํหรบัรายดา้นปรากฏตามตารางดงัน้ี 

      4.1  ความพึงพอใจของนายจ้างเทียบกบัคะแนนท
 

 
 

                ก.พ.ร. ไดก้าํหนดเกณฑก์ารประเม

พ

ด ไดเ้ทา่กบั 3.480
 

ประเดน็ คาเฉล่ีย่  ร้อยละจากคาเฉล่ียท่ี่
คาํนวณได้ 

คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์
การประเมนของ กิ .พ.ร. 

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 4.10 82.00 4.4000 
2. ดา้นความรู ้ 3.75 75.00 3.0000 
3. ดา้นทกัษะทางปญญาั  3.81 76.20 3.2400 
4. ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความ 3.88 77.60 3.5200 
    รบัผดิชอบ 
5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ 
   สือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.75 75.00 3.0000 

รวม 3.87 77.40 3.4800 
 
5.  ลกัษณะของบณัฑตท่ีนายจ้างติ ้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร                
 

     

ตั

พจิารณาจากค่าถ่วงน้ําหนัก

ี ่1 - 10 ปรากฏตามตารางดงัน้ี  

                 ผลการศกึษาปรากฏตามตารางที ่246 ดงัน้ี 
 

                นายจา้งทัง้หมดตอ้งการบณัฑติทีม่รีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน มคีวามซื่อส ยส์จุรติ และมน้ํีาใจต่อเพื่อน
รว่มงาน   
  

                อย่างไรกต็ามเมื่อนําลกัษณะของบณัฑติมาเรยีงลาํดบัความตอ้งการโดย

ในลาํดบัท
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ลกัษณะของบณัฑติ  คาถวงน้ําหนัก่ ่  ลาํดบัท่ีได้ 
1. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 7.500 1 
2. ความซื่อสตัยส์จุรติ   6.000 2 
3. ทกัษะในก 5.500 3 ารสือ่สารและประสานงาน 
4. การตรงต เว 4 ่อ ลา 4.000 
5. ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.000 4 
6. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.750 5 
7. ความขยนัอดทน 3.750 5 
8. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   3.500 6 
9. ความรบัผ  3.250 7 ดิชอบต่องานทีท่าํ

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2.500 8 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2.500 8 
12.ความมน้ํีาใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2.375 9 
13. 1.500 10 การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 

 
 
 



บัณฑิตที� บัณฑิต ป.ตรี

หน่วยงาน ทํางานและ ที�ได้รับ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะความ ด้านทักษะการ รวม

มีนายจ้าง การประเมิน จริยธรรม ทางปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข

บุคคลและความ การสื�อสาร และการใช้

รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 4,404         1,189          4.13 3.77 3.67 4.13 3.78 3.92

   1. วิทยาเขตบางเขน 2,506         673             4.12 3.81 3.74 4.16 3.85 3.96

   2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597            177             4.09 3.78 3.60 4.13 3.70 3.89

   3. วิทยาเขตศรีราชา 855            229             4.12 3.69 3.61 4.11 3.71 3.88

   4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411            106             4.10 3.66 3.55 4.08 3.65 3.83

   5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35              4                 4.05 3.69 3.69 4.05 3.56 3.83

1. วิทยาเขตบางเขน 2,506         673             4.12 3.81 3.74 4.16 3.85 3.96

 คณะเกษตร 108          26            3.97 3.74 3.55 4.08 3.69 3.83

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 27           8              3.60 3.31 3.31 3.60 3.19 3.45

 คณะบริหารธุรกิจ 335          73            4.26 3.92 3.83 4.32 3.98 4.09

 คณะประมง 78           26            3.98 3.64 3.49 4.03 3.63 3.79

 คณะมนุษยศาสตร์ 202          52            4.24 3.90 3.80 4.25 3.93 4.03

 คณะวนศาสตร์ 123          56            4.18 3.91 3.84 4.18 3.85 4.01

 คณะวิทยาศาสตร์ 172          43            4.25 3.76 3.67 4.27 3.88 3.99

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 592          130           4.10 3.79 3.74 4.11 3.93 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์ 117          36            4.36 4.20 4.01 4.36 4.15 4.23

สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



บัณฑิตที� บัณฑิต ป.ตรี

หน่วยงาน ทํางานและ ที�ได้รับ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะความ ด้านทักษะการ รวม

มีนายจ้าง การประเมิน จริยธรรม ทางปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข

บุคคลและความ การสื�อสาร และการใช้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 คณะเศรษฐศาสตร์ 269          72            4.05 3.89 3.84 4.20 3.99 4.05

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34           11            3.85 3.50 3.23 4.04 3.32 3.62

 คณะสังคมศาสตร์ 223          68            4.25 3.76 3.77 4.22 3.71 3.96

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 77           33            3.99 3.77 3.64 3.88 3.74 3.82

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 149          39            3.77 3.46 3.51 3.85 3.58 3.65

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597            177             4.09 3.78 3.60 4.13 3.70 3.89

 คณะเกษตร กําแพงแสน 204          53            4.00 3.71 3.50 4.08 3.54 3.79

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 169          51            4.05 3.74 3.68 4.09 3.69 3.87

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 181          59            4.14 3.85 3.56 4.18 3.80 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 43           14            4.41 3.92 3.83 4.26 3.88 4.16

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - - -

3. วิทยาเขตศรีราชา 855            229             4.12 3.69 3.61 4.11 3.71 3.88

 คณะวิทยาการจัดการ 579          153 4.13 3.69 3.59 4.12 3.70 3.89

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 94           24 4.00 3.62 3.49 3.97 3.59 3.77

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 152          40 4.18 3.81 3.81 4.18 3.87 3.98

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 30           12 3.95 3.50 3.46 3.98 3.46 3.70



บัณฑิตที� บัณฑิต ป.ตรี

หน่วยงาน ทํางานและ ที�ได้รับ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะความ ด้านทักษะการ รวม

มีนายจ้าง การประเมิน จริยธรรม ทางปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข

บุคคลและความ การสื�อสาร และการใช้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411            106             4.10 3.66 3.55 4.08 3.65 3.83

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 82           9 4.05 3.81 3.69 4.24 3.72 3.95

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 163          34 4.05 3.53 3.48 3.99 3.69 3.76

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 166          63 4.14 3.71 3.56 4.10 3.62 3.85

5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35              4                 4.05 3.69 3.69 4.05 3.56 3.83

   - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว 35           4 4.05 3.69 3.69 4.05 3.56 3.83

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื�อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี



บัณฑิตที� บัณฑิต

หน่วยงาน ทํางาน ป.ตรีที� ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม

และมี ได้รับการ สํานึกดี มุ่งมั�น สร้างสรรค์ สามัคคี

นายจ้าง ประเมิน

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 4,404      1,189     4.11 3.91 3.75 4.18 3.92

   1. วิทยาเขตบางเขน 2,506      673         4.13 3.95 3.81 4.19 3.96

   2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597         177         4.09 3.88 3.70 4.16 3.89

   3. วิทยาเขตศรีราชา 855         229         4.09 3.85 3.68 4.18 3.88

   4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411         106         4.07 3.83 3.62 4.12 3.83

   5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35           4             4.05 3.81 3.65 4.08 3.83

1. วิทยาเขตบางเขน 2,506      673         4.13 3.95 3.81 4.19 3.96

 คณะเกษตร 108       26         3.98 3.81 3.68 4.08 3.83

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 27         8          3.58 3.47 3.34 3.63 3.45

 คณะบริหารธุรกิจ 335       73         4.27 4.07 3.92 4.33 4.09

 คณะประมง 78         26         4.01 3.73 3.60 4.12 3.79

 คณะมนุษยศาสตร์ 202       52         4.21 4.08 3.90 4.26 4.03

 คณะวนศาสตร์ 123       56         4.13 4.09 3.83 4.20 4.01

 คณะวิทยาศาสตร์ 172       43         4.22 3.95 3.80 4.31 3.99

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 592       130       4.08 3.93 3.83 4.16 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์ 117       36         4.36 4.21 4.14 4.34 4.23

 คณะเศรษฐศาสตร์ 269       72         4.22 4.00 3.93 4.26 4.05

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34         11         3.85 3.55 3.37 4.15 3.62

 คณะสังคมศาสตร์ 223       68         4.20 4.00 3.75 4.26 3.96

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 77         33         3.98 3.86 3.72 3.86 3.82

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 149       39         3.78 3.60 3.54 3.87 3.65

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597         177         4.09 3.88 3.70 4.16 3.89

 คณะเกษตร กําแพงแสน 204       53         4.01 3.78 3.59 4.11 3.79

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 169       51         4.07 3.91 3.69 4.09 3.87

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 181       59         4.13 3.91 3.76 4.23 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 43         14         4.34 4.06 3.86 4.36 4.16

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - -

สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย



บัณฑิตที� บัณฑิต

หน่วยงาน ทํางาน ป.ตรีที� ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม

และมี ได้รับการ สํานึกดี มุ่งมั�น สร้างสรรค์ สามัคคี

นายจ้าง ประเมิน

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3. วิทยาเขตศรีราชา 855         229         4.09 3.85 3.68 4.18 3.88

 คณะวิทยาการจัดการ 579       153 4.10 3.85 3.67 4.18 3.89

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 94         24 3.93 3.76 3.58 4.10 3.77

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 152       40 4.17 3.92 3.82 4.28 3.98

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 30         12 3.93 3.71 3.49 3.97 3.70

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411         106         4.07 3.83 3.62 4.12 3.83

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 82         9 4.03 3.94 3.73 4.33 3.95

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 163       34 4.03 3.73 3.56 3.99 3.76

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 166       63 4.10 3.87 3.63 4.16 3.85

5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35           4             4.05 3.81 3.65 4.08 3.83

   - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว 35         4 4.05 3.81 3.65 4.08 3.83

                วิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื�อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และ-



บัณฑิตที� บัณฑิต

ทํางาน ป.ตรีที�

และมี ได้รับการ

หน่วยงาน นายจ้าง ประเมิน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน

เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร.

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 4,404        1,189        4.18 4.7200 3.79 3.1600 3.81 3.2400 3.92 3.6800 3.83 3.3200 3.92 3.6800

   1. วิทยาเขตบางเขน 2,506        673           4.21 4.8380 3.85 3.3800 3.85 3.4180 3.97 3.8620 3.89 3.5580 3.95 3.7960

   2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597           177           4.13 4.5060 3.76 3.0360 3.77 3.0620 3.89 3.5460 3.76 3.0540 3.86 3.4440

   3. วิทยาเขตศรีราชา 855           229           4.13 4.5380 3.68 2.7100 3.76 3.0340 3.84 3.3700 3.75 2.9900 3.85 3.4060

   4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411           106           4.19 4.7440 3.72 2.8620 3.70 2.7940 3.88 3.5160 3.73 2.9320 3.85 3.3960

   5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35             4               4.10 4.4000 3.75 3.0000 3.81 3.2400 3.88 3.5200 3.75 3.0000 3.87 3.4800

1. วิทยาเขตบางเขน 2,506        673           4.21 4.8380 3.85 3.3800 3.85 3.4180 3.97 3.8620 3.89 3.5580 3.95 3.7960

 คณะเกษตร 108         26           4.08 4.3200 3.77 3.0800 3.74 2.9600 3.83 3.3200 3.69 2.7600 3.83 3.3200

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 27           8            3.68 2.7200 3.41 1.6400 3.50 2.0000 3.56 2.2400 3.34 1.3600 3.51 2.0400

 คณะบริหารธุรกิจ 335         73           4.32 5.0000 3.89 3.5600 4.02 4.0800 4.18 4.7200 4.03 4.1200 4.12 4.4800

 คณะประมง 78           26           4.00 4.0000 3.64 2.5600 3.60 2.4000 3.70 2.8000 3.67 2.6800 3.77 3.0800

 คณะมนุษยศาสตร์ 202         52           4.28 5.0000 3.87 3.4800 3.85 3.4000 3.96 3.8400 3.83 3.3200 3.97 3.8800

 คณะวนศาสตร์ 123         56           4.19 4.7600 3.97 3.8800 3.90 3.6000 4.01 4.0400 3.90 3.6000 3.99 3.9600

 คณะวิทยาศาสตร์ 172         43           4.27 5.0000 3.80 3.2000 3.80 3.2000 3.97 3.8800 3.92 3.6800 3.97 3.8800

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 592         130         4.15 4.6000 3.86 3.4400 3.82 3.2800 3.91 3.6400 3.97 3.8800 3.95 3.8000

 คณะศึกษาศาสตร์ 117         36           4.38 5.0000 4.19 4.7600 4.18 4.7200 4.21 4.8400 4.16 4.6400 4.22 4.8800

 คณะเศรษฐศาสตร์ 269         72           4.30 5.0000 3.93 3.7200 3.91 3.6400 4.01 4.0400 4.05 4.2000 4.05 4.2000

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34           11           3.96 3.8400 3.41 1.6400 3.52 2.0800 4.07 4.2800 3.43 1.7200 3.61 2.4400

 คณะสังคมศาสตร์ 223         68           4.38 5.0000 3.78 3.1200 3.90 3.6000 4.01 4.0400 3.85 3.4000 3.85 3.4000

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ รวมสัมพันธ์ฯ และ  

ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื�อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีฯ

สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที�มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ด้าน ด้าน ด้าน ด้านทักษะความ

ทักษะทางปัญญา



บัณฑิตที� บัณฑิต

ทํางาน ป.ตรีที�

และมี ได้รับการ

หน่วยงาน นายจ้าง ประเมิน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน

เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร.

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ รวมสัมพันธ์ฯ และ  

ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื�อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีฯ

ด้าน ด้าน ด้าน ด้านทักษะความ

ทักษะทางปัญญา

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 77           33           4.13 4.5200 3.91 3.6400 3.82 3.2800 3.91 3.6400 3.74 2.9600 3.91 3.6400

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 149         39           3.92 3.6800 3.53 2.1200 3.62 2.4800 3.67 2.6800 3.56 2.2400 3.67 2.6800

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597           177           4.13 4.5060 3.76 3.0360 3.77 3.0620 3.89 3.5460 3.76 3.0540 3.86 3.4440

 คณะเกษตร กําแพงแสน 204         53           4.07 4.2800 3.71 2.8400 3.72 2.8800 3.83 3.3200 3.68 2.7200 3.81 3.2400

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 169         51           4.13 4.5200 3.81 3.2400 3.79 3.1600 3.85 3.4000 3.83 3.3200 3.89 3.5600

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 181         59           4.11 4.4400 3.77 3.0800 3.77 3.0800 3.88 3.5200 3.71 2.8400 3.83 3.3200

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 43           14           4.40 5.0000 3.71 2.8400 3.83 3.3200 4.26 5.0000 4.06 4.2400 4.08 4.3200

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - - - - - - - - -

3. วิทยาเขตศรีราชา 855           229           4.13 4.5380 3.68 2.7100 3.76 3.0340 3.84 3.3700 3.75 2.9900 3.85 3.4060

 คณะวิทยาการจัดการ 579         153 4.19 4.7600 3.68 2.7200 3.75 3.0000 3.87 3.4800 3.74 2.9600 3.87 3.4800

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 94           24 3.91 3.6400 3.58 2.3200 3.70 2.8000 3.71 2.8400 3.67 2.6800 3.72 2.8800

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 152         40 4.18 4.7200 3.81 3.2400 3.91 3.6400 3.92 3.6800 3.89 3.5600 3.96 3.8400

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 30           12 3.72 2.8800 3.40 1.6000 3.48 1.9200 3.50 2.0000 3.52 2.0800 3.52 2.0800

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนค 411           106           4.19 4.7440 3.72 2.8620 3.70 2.7940 3.88 3.5160 3.73 2.9320 3.85 3.3960

 คณะทรัพยากรธรรมชาต
ิและอุตสาหกรรมเกษต 82           9 4.20 4.8000 3.67 2.6800 3.69 2.7600 3.89 3.5600 3.78 3.1200 3.88 3.5200

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 163         34 4.10 4.4000 3.70 2.8000 3.68 2.7200 3.80 3.2000 3.80 3.2000 3.82 3.2800

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 166         63 4.23 4.9200 3.73 2.9200 3.71 2.2400 3.92 3.6800 3.69 2.7600 3.86 3.4400

5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35             4               4.10 4.4000 3.75 3.0000 3.81 3.2400 3.88 3.5200 3.75 3.0000 3.87 3.4800

   - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว 35           4 4.10 4.4000 3.75 3.0000 3.81 3.2400 3.88 3.5200 3.75 3.0000 3.87 3.4800

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื�อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี



บัณฑิตที� บัณฑิต ป.ตรี

หน่วยงาน ทํางานและ ที�ได้รับ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะความ ด้านทักษะการ รวม

มีนายจ้าง การประเมิน จริยธรรม ทางปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข

บุคคลและความ การสื�อสาร และการใช้

รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 4,404         1,189          4.13 3.77 3.67 4.13 3.78 3.92

   1. วิทยาเขตบางเขน 2,506         673             4.12 3.81 3.74 4.16 3.85 3.96

   2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597            177             4.09 3.78 3.60 4.13 3.70 3.89

   3. วิทยาเขตศรีราชา 855            229             4.12 3.69 3.61 4.11 3.71 3.88

   4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411            106             4.10 3.66 3.55 4.08 3.65 3.83

   5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35              4                 4.05 3.69 3.69 4.05 3.56 3.83

1. วิทยาเขตบางเขน 2,506         673             4.12 3.81 3.74 4.16 3.85 3.96

 คณะเกษตร 108          26            3.97 3.74 3.55 4.08 3.69 3.83

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 27           8              3.60 3.31 3.31 3.60 3.19 3.45

 คณะบริหารธุรกิจ 335          73            4.26 3.92 3.83 4.32 3.98 4.09

 คณะประมง 78           26            3.98 3.64 3.49 4.03 3.63 3.79

 คณะมนุษยศาสตร์ 202          52            4.24 3.90 3.80 4.25 3.93 4.03

 คณะวนศาสตร์ 123          56            4.18 3.91 3.84 4.18 3.85 4.01

 คณะวิทยาศาสตร์ 172          43            4.25 3.76 3.67 4.27 3.88 3.99

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 592          130           4.10 3.79 3.74 4.11 3.93 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์ 117          36            4.36 4.20 4.01 4.36 4.15 4.23

สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



บัณฑิตที� บัณฑิต ป.ตรี

หน่วยงาน ทํางานและ ที�ได้รับ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะความ ด้านทักษะการ รวม

มีนายจ้าง การประเมิน จริยธรรม ทางปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข

บุคคลและความ การสื�อสาร และการใช้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 คณะเศรษฐศาสตร์ 269          72            4.05 3.89 3.84 4.20 3.99 4.05

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34           11            3.85 3.50 3.23 4.04 3.32 3.62

 คณะสังคมศาสตร์ 223          68            4.25 3.76 3.77 4.22 3.71 3.96

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 77           33            3.99 3.77 3.64 3.88 3.74 3.82

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 149          39            3.77 3.46 3.51 3.85 3.58 3.65

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597            177             4.09 3.78 3.60 4.13 3.70 3.89

 คณะเกษตร กําแพงแสน 204          53            4.00 3.71 3.50 4.08 3.54 3.79

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 169          51            4.05 3.74 3.68 4.09 3.69 3.87

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 181          59            4.14 3.85 3.56 4.18 3.80 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 43           14            4.41 3.92 3.83 4.26 3.88 4.16

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - - -

3. วิทยาเขตศรีราชา 855            229             4.12 3.69 3.61 4.11 3.71 3.88

 คณะวิทยาการจัดการ 579          153 4.13 3.69 3.59 4.12 3.70 3.89

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 94           24 4.00 3.62 3.49 3.97 3.59 3.77

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 152          40 4.18 3.81 3.81 4.18 3.87 3.98

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 30           12 3.95 3.50 3.46 3.98 3.46 3.70



บัณฑิตที� บัณฑิต ป.ตรี

หน่วยงาน ทํางานและ ที�ได้รับ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทักษะความ ด้านทักษะการ รวม

มีนายจ้าง การประเมิน จริยธรรม ทางปัญญา สัมพันธ์ระหว่าง วิเคราะห์เชิงตัวเลข

บุคคลและความ การสื�อสาร และการใช้

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411            106             4.10 3.66 3.55 4.08 3.65 3.83

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 82           9 4.05 3.81 3.69 4.24 3.72 3.95

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 163          34 4.05 3.53 3.48 3.99 3.69 3.76

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 166          63 4.14 3.71 3.56 4.10 3.62 3.85

5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35              4                 4.05 3.69 3.69 4.05 3.56 3.83

   - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว 35           4 4.05 3.69 3.69 4.05 3.56 3.83

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื�อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี



บัณฑิตที� บัณฑิต

หน่วยงาน ทํางาน ป.ตรีที� ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม

และมี ได้รับการ สํานึกดี มุ่งมั�น สร้างสรรค์ สามัคคี

นายจ้าง ประเมิน

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 4,404      1,189     4.11 3.91 3.75 4.18 3.92

   1. วิทยาเขตบางเขน 2,506      673         4.13 3.95 3.81 4.19 3.96

   2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597         177         4.09 3.88 3.70 4.16 3.89

   3. วิทยาเขตศรีราชา 855         229         4.09 3.85 3.68 4.18 3.88

   4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411         106         4.07 3.83 3.62 4.12 3.83

   5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35           4             4.05 3.81 3.65 4.08 3.83

1. วิทยาเขตบางเขน 2,506      673         4.13 3.95 3.81 4.19 3.96

 คณะเกษตร 108       26         3.98 3.81 3.68 4.08 3.83

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 27         8          3.58 3.47 3.34 3.63 3.45

 คณะบริหารธุรกิจ 335       73         4.27 4.07 3.92 4.33 4.09

 คณะประมง 78         26         4.01 3.73 3.60 4.12 3.79

 คณะมนุษยศาสตร์ 202       52         4.21 4.08 3.90 4.26 4.03

 คณะวนศาสตร์ 123       56         4.13 4.09 3.83 4.20 4.01

 คณะวิทยาศาสตร์ 172       43         4.22 3.95 3.80 4.31 3.99

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 592       130       4.08 3.93 3.83 4.16 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์ 117       36         4.36 4.21 4.14 4.34 4.23

 คณะเศรษฐศาสตร์ 269       72         4.22 4.00 3.93 4.26 4.05

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34         11         3.85 3.55 3.37 4.15 3.62

 คณะสังคมศาสตร์ 223       68         4.20 4.00 3.75 4.26 3.96

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 77         33         3.98 3.86 3.72 3.86 3.82

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 149       39         3.78 3.60 3.54 3.87 3.65

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597         177         4.09 3.88 3.70 4.16 3.89

 คณะเกษตร กําแพงแสน 204       53         4.01 3.78 3.59 4.11 3.79

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 169       51         4.07 3.91 3.69 4.09 3.87

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 181       59         4.13 3.91 3.76 4.23 3.94

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 43         14         4.34 4.06 3.86 4.36 4.16

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - -

สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย



บัณฑิตที� บัณฑิต

หน่วยงาน ทํางาน ป.ตรีที� ด้าน ด้าน ด้าน ด้าน รวม

และมี ได้รับการ สํานึกดี มุ่งมั�น สร้างสรรค์ สามัคคี

นายจ้าง ประเมิน

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3. วิทยาเขตศรีราชา 855         229         4.09 3.85 3.68 4.18 3.88

 คณะวิทยาการจัดการ 579       153 4.10 3.85 3.67 4.18 3.89

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 94         24 3.93 3.76 3.58 4.10 3.77

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 152       40 4.17 3.92 3.82 4.28 3.98

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 30         12 3.93 3.71 3.49 3.97 3.70

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411         106         4.07 3.83 3.62 4.12 3.83

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร 82         9 4.03 3.94 3.73 4.33 3.95

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 163       34 4.03 3.73 3.56 3.99 3.76

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 166       63 4.10 3.87 3.63 4.16 3.85

5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35           4             4.05 3.81 3.65 4.08 3.83

   - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว 35         4 4.05 3.81 3.65 4.08 3.83

                วิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื�อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และ-



บัณฑิตที� บัณฑิต

ทํางาน ป.ตรีที�

และมี ได้รับการ

หน่วยงาน นายจ้าง ประเมิน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน

เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร.

ภาพรวมม.เกษตรศาสตร์ 4,404        1,189        4.18 4.7200 3.79 3.1600 3.81 3.2400 3.92 3.6800 3.83 3.3200 3.92 3.6800

   1. วิทยาเขตบางเขน 2,506        673           4.21 4.8380 3.85 3.3800 3.85 3.4180 3.97 3.8620 3.89 3.5580 3.95 3.7960

   2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597           177           4.13 4.5060 3.76 3.0360 3.77 3.0620 3.89 3.5460 3.76 3.0540 3.86 3.4440

   3. วิทยาเขตศรีราชา 855           229           4.13 4.5380 3.68 2.7100 3.76 3.0340 3.84 3.3700 3.75 2.9900 3.85 3.4060

   4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 411           106           4.19 4.7440 3.72 2.8620 3.70 2.7940 3.88 3.5160 3.73 2.9320 3.85 3.3960

   5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35             4               4.10 4.4000 3.75 3.0000 3.81 3.2400 3.88 3.5200 3.75 3.0000 3.87 3.4800

1. วิทยาเขตบางเขน 2,506        673           4.21 4.8380 3.85 3.3800 3.85 3.4180 3.97 3.8620 3.89 3.5580 3.95 3.7960

 คณะเกษตร 108         26           4.08 4.3200 3.77 3.0800 3.74 2.9600 3.83 3.3200 3.69 2.7600 3.83 3.3200

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 27           8            3.68 2.7200 3.41 1.6400 3.50 2.0000 3.56 2.2400 3.34 1.3600 3.51 2.0400

 คณะบริหารธุรกิจ 335         73           4.32 5.0000 3.89 3.5600 4.02 4.0800 4.18 4.7200 4.03 4.1200 4.12 4.4800

 คณะประมง 78           26           4.00 4.0000 3.64 2.5600 3.60 2.4000 3.70 2.8000 3.67 2.6800 3.77 3.0800

 คณะมนุษยศาสตร์ 202         52           4.28 5.0000 3.87 3.4800 3.85 3.4000 3.96 3.8400 3.83 3.3200 3.97 3.8800

 คณะวนศาสตร์ 123         56           4.19 4.7600 3.97 3.8800 3.90 3.6000 4.01 4.0400 3.90 3.6000 3.99 3.9600

 คณะวิทยาศาสตร์ 172         43           4.27 5.0000 3.80 3.2000 3.80 3.2000 3.97 3.8800 3.92 3.6800 3.97 3.8800

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 592         130         4.15 4.6000 3.86 3.4400 3.82 3.2800 3.91 3.6400 3.97 3.8800 3.95 3.8000

 คณะศึกษาศาสตร์ 117         36           4.38 5.0000 4.19 4.7600 4.18 4.7200 4.21 4.8400 4.16 4.6400 4.22 4.8800

 คณะเศรษฐศาสตร์ 269         72           4.30 5.0000 3.93 3.7200 3.91 3.6400 4.01 4.0400 4.05 4.2000 4.05 4.2000

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34           11           3.96 3.8400 3.41 1.6400 3.52 2.0800 4.07 4.2800 3.43 1.7200 3.61 2.4400

 คณะสังคมศาสตร์ 223         68           4.38 5.0000 3.78 3.1200 3.90 3.6000 4.01 4.0400 3.85 3.4000 3.85 3.4000

สัมพันธ์ฯ และ  

ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื�อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีฯ

สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที�มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ด้าน ด้าน ด้าน ด้านทักษะความ

ทักษะทางปัญญาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ รวม



บัณฑิตที� บัณฑิต

ทํางาน ป.ตรีที�

และมี ได้รับการ

หน่วยงาน นายจ้าง ประเมิน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน ค่า คะแนน

เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม เฉลี�ย ที�ได้ตาม

เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร. เกณฑ์ ก.พ.ร.

สัมพันธ์ฯ และ  

ความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื�อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีฯ

ด้าน ด้าน ด้าน ด้านทักษะความ

ทักษะทางปัญญาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ รวม

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 77           33           4.13 4.5200 3.91 3.6400 3.82 3.2800 3.91 3.6400 3.74 2.9600 3.91 3.6400

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 149         39           3.92 3.6800 3.53 2.1200 3.62 2.4800 3.67 2.6800 3.56 2.2400 3.67 2.6800

2. วิทยาเขตกําแพงแสน 597           177           4.13 4.5060 3.76 3.0360 3.77 3.0620 3.89 3.5460 3.76 3.0540 3.86 3.4440

 คณะเกษตร กําแพงแสน 204         53           4.07 4.2800 3.71 2.8400 3.72 2.8800 3.83 3.3200 3.68 2.7200 3.81 3.2400

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 169         51           4.13 4.5200 3.81 3.2400 3.79 3.1600 3.85 3.4000 3.83 3.3200 3.89 3.5600

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 181         59           4.11 4.4400 3.77 3.0800 3.77 3.0800 3.88 3.5200 3.71 2.8400 3.83 3.3200

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 43           14           4.40 5.0000 3.71 2.8400 3.83 3.3200 4.26 5.0000 4.06 4.2400 4.08 4.3200

 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - - - - - - - - - - - - - -

3. วิทยาเขตศรีราชา 855           229           4.13 4.5380 3.68 2.7100 3.76 3.0340 3.84 3.3700 3.75 2.9900 3.85 3.4060

 คณะวิทยาการจัดการ 579         153 4.19 4.7600 3.68 2.7200 3.75 3.0000 3.87 3.4800 3.74 2.9600 3.87 3.4800

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 94           24 3.91 3.6400 3.58 2.3200 3.70 2.8000 3.71 2.8400 3.67 2.6800 3.72 2.8800

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 152         40 4.18 4.7200 3.81 3.2400 3.91 3.6400 3.92 3.6800 3.89 3.5600 3.96 3.8400

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 30           12 3.72 2.8800 3.40 1.6000 3.48 1.9200 3.50 2.0000 3.52 2.0800 3.52 2.0800

4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนค 411           106           4.19 4.7440 3.72 2.8620 3.70 2.7940 3.88 3.5160 3.73 2.9320 3.85 3.3960

 คณะทรัพยากรธรรมชาต
ิและอุตสาหกรรมเกษต 82           9 4.20 4.8000 3.67 2.6800 3.69 2.7600 3.89 3.5600 3.78 3.1200 3.88 3.5200

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 163         34 4.10 4.4000 3.70 2.8000 3.68 2.7200 3.80 3.2000 3.80 3.2000 3.82 3.2800

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 166         63 4.23 4.9200 3.73 2.9200 3.71 2.2400 3.92 3.6800 3.69 2.7600 3.86 3.4400

5. โครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 35             4               4.10 4.4000 3.75 3.0000 3.81 3.2400 3.88 3.5200 3.75 3.0000 3.87 3.4800

   - สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที�ยว 35           4 4.10 4.4000 3.75 3.0000 3.81 3.2400 3.88 3.5200 3.75 3.0000 3.87 3.4800

หมายเหตุ : ไม่รวมผู้สําเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื�อง) ภาคพิเศษ ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั�งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
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โครงการวิจยัสถาบนัเร่ืองคณุภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประจาํปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบาญตาราง  
   
ตารางท่ี  หน้า 

   ภาพรวมมหาวทยาลยัิ   
 

1 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติ จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป............................................... 1 
2 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามรายดา้น.............................................................................................................. 

 
 

2 
3 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น................... 
 

4 
4 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จาํแนกตามรายดา้น.................................................................... 
 

6 
5 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

8 
6 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 1,189) 9 
   
   คณะเกษตร  

 

7 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะเกษตร  จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป............................ 10 
8 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามรายดา้น............ 
 

11 
9 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น.......................................... 
 

13 
10 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะเกษตร จาํแนกตามรายดา้น........................................................................................... 
 

15 
11 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

17 
12 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร 

ใน 10 ลาํดบัแรก (n = 26)……………………………………………………………………....... 
 

18 
13 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามหลกัสตูร 
และรายดา้น......................................................................................................................... 

 
 

19 
14 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น....................... 
 

22 
15 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะเกษตร จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................ 
 

25 
16 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร 
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 (2) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะเทคนคการสตัวแพทิ ย ์  

 

17 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป..... 29 
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เทคนิคการสตัวแพทย ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
รายดา้น............................................................................................................................... 
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19 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติคณะ 

เทคนิคการสตัวแพทย ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น.......................... 
 

32 
20 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ จาํแนกตามรายดา้น................................................................... 
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21 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 
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22 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะเทคนิคการสตัวแพทย ์ตอ้งการรบัเขา้มา 

ทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 8)…………………………………………………......... 
 

37 
   
   คณะบรหารธรุกจิ ิ   
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24 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะบรหิารธรุกจิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามรายดา้น... 
 

39 
25 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะบรหิารธรุกจิ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น.................................. 
 

41 
26 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะบรหิารธรุกจิ จาํแนกตามรายดา้น................................................................................... 
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29 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะบรหิารธรุกจิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามหลกัสตูร 
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31 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะบรหิารธรุกจิ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น............................................................... 
 

53 
32 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะบรหิารธรุกจิ ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร 

ใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร................................................................................... 
 

55 



 (3) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะประมง  

 

33 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะประมง  จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป............................ 57 
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ประมง  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ จาํแนกตามรายดา้น................. 
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35 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติคณะ 

ประมง  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น................................................. 
 

60 
36 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 
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37 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

 ของ ก.พ.ร.......................................................................................................................... 
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38 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะประมง ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10  
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   คณะมนุษยศาสตร ์  

 

39 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะมนุษยศาสตร ์จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป................... 66 
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คณะมนุษยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามรายดา้น 
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42 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะมนุษยศาสตร ์จาํแนกตามรายดา้น................................................................................. 
 

71 
43 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

73 
44 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะมนุษยศาสตร ์ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน 

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 52)…………………………………………………….................. 
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45 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะมนุษยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามหลกัสตูร 
และรายดา้น......................................................................................................................... 
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46 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะมนุษยศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น............. 
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 (4) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะวนศาสตร ์  

 

49 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะวนศาสตร ์ จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป....................... 99 
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คณะวนศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามรายดา้น....... 
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51 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 
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คณะวนศาสตร ์จาํแนกตามรายดา้น...................................................................................... 
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53 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 
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   คณะวทยาศาสตร์ิ   
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ตารางท่ี  หน้า 
65 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามหลกัสตูร 
และรายดา้น......................................................................................................................... 
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ตารางท่ี  หน้า 
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คณะสงัคมศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น………… 
 

240 
117 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะสงัคมศาสตร ์จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น............................................................... 
 

243 
118 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะสงัคมศาสตร ์ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์ร

ใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร........................................................................ 
 

245 
   
   คณะสตัวแพทยศาสตร ์  

 

119 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะสตัวแพทยศาสตร ์ จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป............ 247 
120 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติคณะ  

สตัวแพทยศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
รายดา้น............................................................................................................................... 

 
 

248 
121 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติคณะ 

สตัวแพทยศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น................................ 
 

250 
122 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์ จาํแนกตามรายดา้น.......................................................................... 
 

252 
123 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิของ ก.พ.ร. 254 
124 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะสตัวแพทยศาสตร ์ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน 

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 33)…………………………………………………..................... 
 

255 



 (9) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะอตุสาหกรรมเกษตร  

 

125 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะอุตสาหกรรมเกษตร  จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป......... 256 
126 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ จาํแนกตาม 
รายดา้น............................................................................................................................... 

 
 

257 
127 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น....................... 
 

259 
128 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จาํแนกตามรายดา้น........................................................................ 
 

261 
129 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

263 
130 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 39)…………………………………………………….................. 
 

264 
131 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
หลกัสตูรและรายดา้น............................................................................................................ 

 
 

265 
132 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น… 
 

268 
133 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น................................................... 
 

271 
134 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร........................................................................ 
 

273 
   
   คณะเกษตร กาํแพงแสน   

135 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะเกษตร กาํแพงแสน จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป.......... 275 
136 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร กาํแพงแสน ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
รายดา้น............................................................................................................................... 

 
 

276 
137 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร กาํแพงแสน ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น....................... 
 

278 
138 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะเกษตร กาํแพงแสน จาํแนกตามรายดา้น........................................................................ 
 

280 
139 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

282 



 (10) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
140 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร กาํแพงแสน ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 53)……………………………………………………………....... 
 

283 
141 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร กาํแพงแสน ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ จาํแนกตาม

หลกัสตูรและรายดา้น............................................................................................................ 

 
 

284 
142 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะเกษตร กาํแพงแสน ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น.... 
 

286 
143 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะเกษตร กาํแพงแสน จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น..................................................... 
 

288 
144 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะเกษตร กาํแพงแสน ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร........................................................................ 
 

290 
   
   คณะวศวกรรมศาสตร์ิ  กาํแพงแสน   

 

145 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 291 
146 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ  
จาํแนกตามรายดา้น.............................................................................................................. 

 
 

292 
147 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น....... 
 

294 
148 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  จาํแนกตามรายดา้น........................................................ 
 

296 
149 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิของ ก.พ.ร 298 
150 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์ กาํแพงแสน  ตอ้งการรบัเขา้

มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 51)…………...………………………….................. 
 

299 
151 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................................... 

 
 

300 
152 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูร 
และรายดา้น……………………………………………………………………………………….. 

 
 

303 
153 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น..................................... 
 

306 
154 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสน  ตอ้งการรบัเขา้ 

มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร...................................................... 
 

308 



 (11) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาศาสตร์ิ ิ    

 

155 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ จาํแนกตามขอ้มลู
ทัว่ไป................................................................................................................................... 

 
310 

156 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ  
จาํแนกตามรายดา้น.............................................................................................................. 

 
 

311 
157 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น......... 
 

313 
158 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ จาํแนกตามรายดา้น.......................................................... 
 

315 
159 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

317 
160 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตอ้งการรบัเขา้มา

ทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 59)………………………………………….................. 
 

318 
161 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................................... 

 
 

319 
162 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและ 
รายดา้น……………………………………………………………………………………………. 

 
 

322 
163 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น...................................... 
 

325 
164 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ ตอ้งการรบัเขา้มา

ทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร.......................................................... 
 

327 
   
   คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์  

 

165 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์จาํแนกตามขอ้มลู 
ทัว่ไป................................................................................................................................... 

329 

166 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 
คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามรายดา้น.............................................................................................................. 

 
 

330 
167 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น........ 
 

332 
 



 (12) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
168 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์จาํแนกตามรายดา้น......................................................... 
 

334 
169 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

336 
170 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตอ้งการรบัเขา้ 

มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 14)…………………………….……….................... 
 

337 
171 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................................... 

 
 

338 
172 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูร 
และรายดา้น......................................................................................................................... 

 
 

340 
173 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น...................................... 
 

342 
174 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะศกึษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตอ้งการรบัเขา้ 

มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร...................................................... 
 

344 
   
   คณะวทยาการจดัการิ   

 

175 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะวทิยาการจดัการ  จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป............. 345 
176 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาการจดัการ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
รายดา้น............................................................................................................................... 

 
 

346 
177 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาการจดัการ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น........................... 
 

348 
178 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวทิยาการจดัการ  จาํแนกตามรายดา้น........................................................................... 
 

350 
179 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

352 
180 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาการจดัการ  ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน 

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 153)……………………………………………………………..... 
 

353 
181 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาการจดัการ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
หลกัสตูรและรายดา้น............................................................................................................ 

 
 

354 
 



 (13) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
182 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาการจดัการ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น....... 
 

358 
183 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวทิยาการจดัการ  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................ 
 

362 
184 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาการจดัการ ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานใน 

องคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร........................................................................ 
 

366 
   
   คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชาิ   

 

185 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป....... 368 
186 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
รายดา้น............................................................................................................................... 

 
 

369 
187 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น.................... 
 

371 
188 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา จาํแนกตามรายดา้น..................................................................... 
 

373 
189 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

375 
190 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา ตอ้งการรบัเขา้ 

มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 24)…………………………….……….................... 
 

376 
191 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตาม 
หลกัสตูรและรายดา้น............................................................................................................ 

 
 

377 
192 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น 
 

379 
193 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น.................................................. 
 

381 
194 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงาน 

ในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร.................................................................... 
 

383 
   
   
   
   
   



 (14) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะวศวกรรมศาสตร ์ศรีราชาิ   

 

195 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป... 384 
196 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนก 
ตามรายดา้น......................................................................................................................... 

 
 

385 
197 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น................ 
 

387 
198 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา จาํแนกตามรายดา้น................................................................ 
 

389 
199 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

391 
200 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา ตอ้งการรบัเขา้ 

มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 40)…………………………….……….................... 
 

392 
201 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................................... 

 
 

393 
202 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น 
 

396 
203 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น............................................. 
 

399 
204 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา ตอ้งการรบัเขา้มา 

ทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร.......................................................... 
 

401 
   
   วทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาติ ิ ิ  

 

205 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 403 
206 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติวทิยาลยั 

พาณิชยนาวนีานาชาต ิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนกตามรายดา้น 
 

404 
207 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติวทิยาลยั 

พาณิชยนาวนีานาชาต ิ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น......................... 
 

406 
208 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

วทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ จาํแนกตามรายดา้น............................................................. 
 

408 
209 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิของ ก.พ.ร 410 
210 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติวทิยาลยัพาณิชยนาวนีานาชาต ิ ตอ้งการรบัเขา้มา 

ทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 12)………………...………..……………………......... 
  

411 



 (15) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
   คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ   

 

211 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  
จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไป......................................................................................................... 

 
412 

212 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 
คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา 
แหง่ชาต ิจาํแนกตามรายดา้น................................................................................................ 

 
 

413 
213 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตาม
รายดา้น............................................................................................................................... 

 
 

415 
214 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  จาํแนกตามรายดา้น................................... 
 

417 
215 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิของ ก.พ.ร. 419 
216 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  

ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 9)…………………………………..... 
 

420 
217 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา

แหง่ชาต ิจาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น............................................................................ 

 
 

421 
218 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตาม
หลกัสตูรและรายดา้น............................................................................................................ 

 
 

423 
219 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น............... 
 

425 
220 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะทรพัยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร  

ตอ้งการรบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร................................ 
 

427 
   
   คณะวทยาศาสติ รแ์ละวศวกรรมศาสตร์ิ   

 

221 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ จาํแนกตาม 
ขอ้มลูทัว่ไป.......................................................................................................................... 

 
428 

222 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามรายดา้น.............................................................................................................. 

 
 

429 
223 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น 
 

431 



 (16) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
224 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ จาํแนกตามรายดา้น.................................................. 
 

433 
225 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

435 
226 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ ตอ้งการ 

รบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 34)………………………….……………....... 
 

436 
227 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................................... 

 
 

437 
228 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูร
และรายดา้น......................................................................................................................... 

 
 

439 
229 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น.............................. 
 

441 
230 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ ตอ้งการ 

รบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร............................................ 
 

443 
   
   คณะศลปศาสติ รแ์ละวทยาการจดัการิ   

 

231 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  จาํแนกตาม 
ขอ้มลูทัว่ไป.......................................................................................................................... 

 
444 

232 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 
คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามรายดา้น.............................................................................................................. 

 
 

445 
233 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น... 
 

447 
234 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  จาํแนกตามรายดา้น.................................................... 
 

449 
235 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

451 
236 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  ตอ้งการ 

รบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 63)……………………………...................... 
 

452 
237 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 
จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น........................................................................................... 

 
 

453 



 (17) 

                                                                สารบาญตาราง (ตอ่ ) 
   

ตารางท่ี  หน้า 
238 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูร 
และรายดา้น......................................................................................................................... 

 
 

455 
239 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายดา้น................................ 
 

457 
240 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจดัการ  ตอ้งการ 

รบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก จาํแนกตามหลกัสตูร............................................ 
 

459 
   
   สาขาการจดัการโรงแรมและทองเท่ียว ่ (โครงการจดัตัง้วทยาเขตสพุรรณบรีุิ )  

 

241 จาํนวนและรอ้ยละของนายจา้งบณัฑติสาขาการจดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว  จาํแนกตาม
ขอ้มลูทัว่ไป.......................................................................................................................... 

 
460 

242 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติสาขาการ 
จดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิจาํแนก 
ตามรายดา้น......................................................................................................................... 

 
 

461 
243 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติสาขาการ

จดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั จาํแนกตามรายดา้น.................. 
 

463 
244 รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนายจา้งทีม่ต่ีอบณัฑติ 

สาขาการจดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว  จาํแนกตามรายดา้น................................................... 
 

465 
245 รอ้ยละจากคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของนายจา้ง กบัคะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑก์ารประเมนิ 

ของ ก.พ.ร............................................................................................................................ 
 

467 
246 ลกัษณะของบณัฑติทีน่ายจา้งของบณัฑติสาขาการจดัการโรงแรมและทอ่งเทีย่ว  ตอ้งการ 

รบัเขา้มาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก (n = 4)…………………………............................ 
 

468 
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 



ตารางที่  1  จาํนวนและร้อยละของนายจ้าง  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                             (n = 1,189)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 623 52.4              1 - 6 เดอืน 74 6.2 

           หญงิ 562 47.3              7- 12 เดอืน 400 33.6 

           ไมร่ะบุ 4 0.3             13 -18 เดอืน 413 34.7 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                19 เดอืนขึน้ไป  108 9.1 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 300 25.2              ไมร่ะบุ 194 16.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 785 66.0   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 76 6.4              รฐับาล  247 20.8 

           อื่นๆ 21 1.8              รฐัวสิาหกจิ  86 7.2 

           ไมร่ะบุ 7 0.6              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 18 1.5 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                เอกชน 835 70.2 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 326 27.4              อื่นๆ 1 0.1 

           5 - 9 ปี 282 23.7      

           10 - 14 ปี 169 14.2      

           15 - 19 ปี 148 12.4     

           20 - 24 ปี 111 9.3     

           25 ปีขึน้ไป 118 9.9     

           ไมร่ะบุ 35 2.9     
 
 

                  



ตารางที่ 2    รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ มหาวทยาลยัเกษตรศาสตร ์ิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                    ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                              

                                  (n = 1,189)     

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  33.2 48.5 16.2 1.9 0.2 100.0 4.13 .629 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 36.2  (429) 51.1  (606) 11.6  (137) 1.0  (12) 0.1  (1) 100.0 (1,185) 4.22 .690 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 36.6  (434) 45.2  (536) 15.8  (188) 2.3  (27) 0.2  (2) 100.0 (1,187) 4.16 .779 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 30.3  (359) 50.0  (592) 16.8  (199) 2.8  (33) 0.2  (2) 100.0 (1,185) 4.07 .770 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 42.4  (501) 45.0  (532) 11.3  (134) 0.8  (10) 0.4  (5) 100.0 (1,182) 4.28 .728 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  20.6  (243) 51.3  (606) 25.4  (300) 2.5  (30) 0.2  (2) 100.0 (1,181) 3.90 .753 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 15.0 51.3 29.6 3.9 0.1 100.0 3.77 .652 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 13.8  (163) 53.0  (628) 30.0  (355) 3.2  (38) 0.1  (1) 100.0 (1,185) 3.77 .722 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 13.7  (163) 54.1  (642) 29.1  (345) 2.9  (34) 0.2  (2) 100.0 (1,186) 3.78 .716 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   16.6  (197) 51.3  (610) 27.7  (329) 4.2  (50) 0.2  (2) 100.0 (1,188) 3.80 .766 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 16.0  (189) 46.7  (555) 31.5  (373) 5.5  (65) 0.2  (2) 100.0 (1,184) 3.73 .798 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 16.0 43.1 33.7 6.6 0.6 100.0 3.67 .738 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 17.2  (204) 47.4  (562) 30.6  (363) 4.6  (55) 0.2  (2) 100.0 (1,186) 3.77 .791 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 14.4  (171) 41.4  (491) 36.4  (432) 6.9  (82) 0.8  (10) 100.0 (1,186) 3.62 .845 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 18.5  (220) 44.7  (530) 30.3  (360) 5.9  (70) 0.6  (7) 100.0 (1,187) 3.75 .845 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 13.8  (164) 39.1  (465) 37.4  (444) 8.8  (105) 0.8  (10) 100.0 (1,188) 3.56 .866 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 2 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่ งบคุคลและ 17.2 47.4 30.6 4.6 0.2 100.0 4.13 .630 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 36.8  (435) 50.6  (598) 11.2  (132) 1.3  (15) 0.1  (1) 100.0 (1,181) 4.23 .698 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 35.8  (423) 52.9  (625) 10.2  (120) 1.0  (12) 0.2  (2) 100.0 (1,182) 4.23 .680 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  27.2  (321) 55.1  (651) 15.7  (185) 1.7  (20) 0.4  (5) 100.0 (1,182) 4.07 .728 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 32.8  (387) 47.3  (559) 16.4  (194) 3.0  (35) 0.5  (6) 100.0 (1,181) 4.09 .806 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 28.4  (335) 52.1  (614) 17.0  (200) 2.0  (23) 0.5  (6) 100.0 (1,178) 4.06 .758 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคริ าะหเ์ชงตวัเลขิ  การสื่อสาร       18.3 47.7 28.5 5.0 0.5 100.0 3.78 .633 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 16.3  (193) 47.6  (563) 30.7  (363) 4.9  (58) 0.4  (5) 100.0 (1,182) 3.75 .800 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  10.0  (118) 32.3  (382) 44.7  (528) 11.4  (135) 1.6  (19) 100.0 (1,182) 3.38 .872 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  17.8  (210) 55.9  (661) 23.9  (283) 2.3  (27) 0.1  (1) 100.0 (1,182) 3.89 .710 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 29.1  (344) 54.8  (648) 14.7  (174) 1.4  (16) 0.1  (1) 100.0 (1,183) 4.11 .698 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 23.8 48.6 23.6 3.7 0.4 100.0 3.92 .568 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 3   รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ มหาวทยาลยัเกษตรศาสตร ์ิ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
                    จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 1,189) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 31.6 49.9 16.4 1.8 0.3 100.0 4.11 .619 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 36.2  (429) 51.1  (606) 11.6  (137) 1.0  (12) 0.1  (1) 100.0 (1,185) 4.22 .690 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 30.3  (359) 50.0  (592) 16.8  (199) 2.8  (33) 0.2  (2) 100.0 (1,185) 4.07 .770 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 42.4  (501) 45.0  (532) 11.3  (134) 0.8  (10) 0.4  (5) 100.0 (1,182) 4.28 .728 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  20.6  (243) 51.3  (606) 25.4  (300) 2.5  (30) 0.2  (2) 100.0 (1,181) 3.90 .753 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 28.4  (335) 52.1  (614) 17.0  (200) 2.0  (23) 0.5  (6) 100.0 (1,178) 4.06 .758 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  24.4 46.7 24.7 3.8 0.4 100.0 3.91 .647 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 36.6  (434) 45.2  (536) 15.8  (188) 2.3  (27) 0.2  (2) 100.0 (1,187) 4.16 .779 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 13.8  (163) 53.0  (628) 30.0  (355) 3.2  (38) 0.1  (1) 100.0 (1,185) 3.77 .722 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  14.4  (171) 41.4  (491) 36.4  (432) 6.9  (82) 0.8  (10) 100.0 (1,186) 3.62 .845 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 32.8  (387) 47.3  (559) 16.4  (194) 3.0  (35) 0.5  (6) 100.0 (1,181) 4.09 .806 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 16.9 47.4 30.1 5.2 0.4 100.0 3.75 .621 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     13.7  (163) 54.1  (642) 29.1  (345) 2.9  (34) 0.2  (2) 100.0 (1,186) 3.78 .716 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 16.6  (197) 51.3  (610) 27.7  (329) 4.2  (50) 0.2  (2) 100.0 (1,188) 3.80 .766 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     16.0  (189) 46.7  (555) 31.5  (373) 5.5  (65) 0.2  (2) 100.0 (1,184) 3.73 .798 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 17.2  (204) 47.4  (562) 30.6  (363) 4.6  (55) 0.2  (2) 100.0 (1,186) 3.77 .791 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 18.5  (220) 44.7  (530) 30.3  (360) 5.9  (70) 0.6  (7) 100.0 (1,187) 3.75 .845 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 3 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 13.8  (164) 39.1  (465) 37.4  (444) 8.8  (105) 0.8  (10) 100.0 (1,188) 3.56 .866 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 16.3  (193) 47.6  (563) 30.7  (363) 4.9  (58) 0.4  (5) 100.0 (1,182) 3.75 .800 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  10.0  (118) 32.3  (382) 44.7  (528) 11.4  (135) 1.6  (19) 100.0 (1,182) 3.38 .872 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  17.8  (210) 55.9  (661) 23.9  (283) 2.3  (27) 0.1  (1) 100.0 (1,182) 3.89 .710 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    29.1  (344) 54.8  (648) 14.7  (174) 1.4  (16) 0.1  (1) 100.0 (1,183) 4.11 .698 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 33.3 52.9 12.3 1.3 0.2 100.0 4.18 .633 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 36.8  (435) 50.6  (598) 11.2  (132) 1.3  (15) 0.1  (1) 100.0 (1,181) 4.23 .698 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 35.8  (423) 52.9  (625) 10.2  (120) 1.0  (12) 0.2  (2) 100.0 (1,182) 4.23 .680 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการั ทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 27.2  (321) 55.1  (651) 15.7  (185) 1.7  (20) 0.4  (5) 100.0 (1,182) 4.07 .728 บอ่ยมาก 

รวม 23.8 48.6 23.6 3.7 0.4 100.0 3.92 .568 บอยมาก่  
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4    รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑตในภาพรวม   จาํแนกตามรายด้าน่ ิ      
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 1,189) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  36.9 46.7 14.0 2.0 0.3 100.0 4.18 .647 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 45.9  (542) 47.3  (559) 6.6  (78) 0.2  (2) -  100.0 (1,181) 4.39 .617 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 41.7  (493) 47.8  (564) 9.6  (113) 0.8  (10) 0.1  (1) 100.0 (1,181) 4.30 .681 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 31.9  (376) 47.5  (561) 17.9  (211) 2.4  (28) 0.3  (4) 100.0 (1,180) 4.08 .785 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  36.2  (427) 44.5  (526) 15.8  (187) 3.0  (36) 0.4  (5) 100.0 (1,181) 4.13 .815 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 28.9  (340) 46.4  (547) 20.4  (240) 3.6  (42) 0.8  (9) 100.0 (1,178) 3.99 .839 มาก 
  ด้านความรู้ 16.6 49.1 31.0 3.1 0.2 100.0 3.79 .676 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 20.0  (236) 53.4  (630) 24.7  (292) 1.5  (18) 0.3  (4) 100.0 (1,180) 3.91 .729 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 14.8  (175) 48.6  (573) 33.4  (394) 3.0  (35) 0.2  (2) 100.0 (1,179) 3.75 .745 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 15.8  (186) 48.3  (570) 32.3  (381) 3.5  (41) 0.2  (2) 100.0 (1,180) 3.76 .760 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 15.8  (187) 46.2  (546) 33.4  (394) 4.4  (52) 0.2  (2) 100.0 (1,181) 3.73 .782 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 17.8 49.1 29.8 3.3 0.1 100.0 .659 3.81 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 26.4  (311) 55.3  (652) 17.8  (210) 0.5  (6) -  100.0 (1,179) 4.08 .676 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 14.3  (168) 45.2  (532) 36.4  (429) 3.9  (46) 0.2  (2) 100.0 (1,177) 3.69 .766 มาก 
3. 13.4  (158) 48.9  (577) 33.8  (399) 3.8  (45) 0.1  (1) 100.0 (1,180) 3.72 .743 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 17.0  (201) 46.8  (552) 31.0  (365) 4.9  (58) 0.3  (3) 100.0 (1,179) 3.75 .800 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 4 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ             24.0 48.0 24.3 3.5 0.3 100.0 3.92 .655 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 30.8  (363) 52.1  (614) 15.9  (187) 1.2  (14) -  100.0 (1,178) 4.13 .706 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 12.0  (141) 39.1  (461) 40.1  (473) 8.0  (94) 0.8  (10) 100.0 (1,179) 3.53 .836 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 33.1  (390) 50.3  (593) 14.9  (175) 1.5  (18) 0.2  (2) 100.0 (1,178) 4.15 .731 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 20.0  (235) 50.3  (592) 26.3  (310) 3.1  (37) 0.3  (3) 100.0 (1,177) 3.87 .771 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       17.7 51.2 27.6 3.3 0.2 100.0 3.83 .630 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 13.8  (162) 48.2  (566) 33.3  (391) 4.4  (52) 0.3  (3) 100.0 (1,174) 3.71 .766 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 11.8  (138) 46.1  (541) 36.0  (423) 5.8  (68) 0.3  (4) 100.0 (1,174) 3.63 .778 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      18.3  (215) 54.0  (635) 25.4  (299) 2.2  (26) 0.1  (1) 100.0 (1,176) 3.88 .721 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 27.0  (318) 56.4  (664) 15.6  (184) 0.9  (11) -  100.0 (1,177) 4.10 .675 มาก 

รวม 23.3 48.7 24.8 3.0 0.2 100.0 3.92 .581 มาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5  ร้อยละจากคาเฉ่ ลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง  กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 1,189) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.18 83.60 4.7200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.92 78.40 3.6800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.39 87.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.30 86.00 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.13 82.60 4.5200 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.08 81.60 4.3200   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.53 70.60 2.1200 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.13 82.60 4.5200   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.15 83.00 4.6000 

5. การตรงต่อเวลา 3.99 79.80 3.9600   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.87 77.40 3.4800 

  ด้านความรู้ 3.79 75.80 3.1600    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.83 76.60 3.3200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.91 78.20 3.6400          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.75 75.00 3.0000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.76 75.20 3.0400   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.71 74.20 2.8400 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.73 74.60 2.9200   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.63 72.60 2.5200 

  3.81 76.20 3.2400      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.08 81.60 4.3200   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.88 77.60 3.5200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.69 73.80 2.7600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.10 82.00 4.4000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.72 74.40 2.8800       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.92 78.40 3.6800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.75 75.00 3.0000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่  6   ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 1,189)                                                                                                             
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   550 80 101 64 50 52 47 30 22 37 1033 86.9 7.061 1 

2 ความขยนัอดทน 103 175 161 180 92 73 57 54 46 41 982 82.6 5.545 2 

3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 153 142 119 83 103 90 93 92 78 47 1000 84.1 5.265 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 54 168 190 132 99 68 62 50 43 49 915 77.0 5.015 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 35 142 79 101 106 92 69 82 77 69 852 71.7 4.044 5 

6. การตรงต่อเวลา 21 82 105 122 133 73 66 59 60 52 773 65.0 3.716 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 59 81 79 79 90 105 97 76 68 53 787 66.2 3.679 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   15 36 31 49 69 72 98 87 83 78 618 52.0 2.301 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 76 51 50 46 31 62 29 17 24 21 407 34.2 2.248 9 

10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 20 41 40 49 44 48 70 58 66 63 499 42.0 2.006 10 

11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    19 33 39 45 55 62 63 61 67 56 500 42.1 2.001 11 

12.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   10 25 36 38 65 49 81 78 77 68 527 44.3 1.929 12 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   8 16 24 37 50 71 66 83 93 90 538 45.2 1.782 13 

14.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 8 19 24 33 52 47 55 90 98 88 514 43.2 1.678 14 

15.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 12 31 18 31 32 54 43 47 52 51 371 31.2 1.421 15 

16.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  11 16 24 32 30 46 38 36 37 28 298 25.1 1.213 16 

17.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 7 8 15 16 24 34 47 53 78 146 428 36.0 1.124 17 

18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 7 14 19 18 18 25 43 44 33 54 275 23.1 0.951 18 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 6 8 13 14 17 29 29 56 35 45 252 21.2 0.824 19 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข   3 2 3 4 8 12 12 6 8 58 4.9 0.195 20 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ   1 3 2 5 6 4 9 17 15 62 5.2 0.167 21 



ตารางที่ 7  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ เกษตร  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 26)                    

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ       4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ      

           ชาย 13 50.0              1 - 6 เดอืน 2 7.7 

           หญงิ 13 50.0              7- 12 เดอืน 12 46.2 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                  13 -18 เดอืน 9 34.6 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 10 38.5             19 เดอืนขึน้ไป  - - 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 16 61.5              ไมร่ะบุ 3 11.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก - -   5. ประเภทของหนวยงาน่      

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐับาล  9 34.6 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 7 26.9              รฐัวสิาหกจิ  2 7.7 

           5 - 9 ปี 4 15.4              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           10 - 14 ปี 5 19.2              เอกชน 15 57.7 

           15 - 19 ปี 2 7.7      

           20 - 24 ปี 2 7.7      

           25 ปีขึน้ไป 4 15.4      

           ไมร่ะบุ 2 7.7      

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 8  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกิ รรมที่แสดงออกของบณัฑติ คณะเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   
                   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 26) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  23.1 54.6 18.5 3.9 - 100.0 3.97 .582 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 19.2  (5) 69.2  (18) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.08 .560 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 23.1  (6) 57.7  (15) 15.4  (4) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.00 .748 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 19.2  (5) 53.8  (14) 23.1  (6) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.88 .766 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 46.2  (12) 42.3  (11) 7.7  (2) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.31 .788 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  7.7  (2) 50.0  (13) 34.6  (9) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.58 .758 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 9.6 60.6 24.0 5.8 - 100.0 3.74 .626 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.7  (2) 53.8  (14) 34.6  (9) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.65 .689 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 11.5  (3) 65.4  (17) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .675 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   11.5  (3) 65.4  (17) 15.4  (4) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.81 .749 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 7.7  (2) 57.7  (15) 26.9  (7) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.65 .745 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.5 38.5 40.4 8.7 - 100.0 3.55 .704 บอยมาก่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 26.9  (7) 34.6  (9) 34.6  (9) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .881 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 3.8  (1) 50.0  (13) 38.5  (10) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.50 .707 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 7.7  (2) 42.3  (11) 42.3  (11) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.50 .762 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 11.5  (3) 26.9  (7) 46.2  (12) 15.4  (4) - 100.0  (26) 3.35 .892 บอ่ย 

 



ตารางที่ 8 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  29.2 
 

54.6 
 

10.8 
 

5.4 
 

- 
 

100.0 4.08 .672 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 30.8  (8) 57.7  (15) 7.7  (2) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.15 .732 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 30.8  (8) 57.7  (15) 3.8  (1) 7.7  (2) - 100.0  (26) 4.12 .816 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการั ประนีประนอม 23.1  (6) 53.8  (14) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.96 .774 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 26.9  (7) 57.7  (15) 11.5  (3) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.08 .744 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 34.6  (9) 46.2  (12) 11.5  (3) 7.7  (2) - 100.0  (26) 4.08 .891 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       9.6 

 
56.7 

 
26.9 

 
6.7 

 
- 
 

100.0 3.69 .497 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอยมาก่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 7.7  (2) 61.5  (16) 23.1  (6) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.69 .736 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  3.8  (1) 26.9  (7) 53.8  (14) 15.4  (4) - 100.0  (26) 3.19 .749 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  11.5  (3) 65.4  (17) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .675 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 15.4  (4) 73.1  (19) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.04 .528 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 17.7 53.2 23.3 5.9 - 100.0 3.83 .502 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 9  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  จาํแนกตามรายด้าน                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 26) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 25.4 52.3 17.7 4.6 - 100.0 3.98 .614 บอยมาก่  
19.2  (5) 69.2  (18) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.08 .560 1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 
19.2  (5) 53.8  (14) 23.1  (6) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.88 .766 2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม บอ่ยมาก 
46.2  (12) 42.3  (11) 7.7  (2) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.31 .788 3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ บอ่ยมาก 
7.7  (2) 50.0  (13) 34.6  (9) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.58 .758 4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  บอ่ยมาก 
34.6  (9) 46.2  (12) 11.5  (3) 7.7  (2) - 100.0  (26) 4.08 .891 5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง บอ่ยมาก 

  ด้านมงุมัน่่  15.4 54.8 25.0 4.8 - 100.0 3.81 .571 บอยมาก่  
23.1  (6) 57.7  (15) 15.4  (4) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.00 .748 1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน บอ่ยมาก 
7.7  (2) 53.8  (14) 34.6  (9) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.65 .689 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ บอ่ยมาก 

3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  3.8  (1) 50.0  (13) 38.5  (10) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.50 .707 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 26.9  (7) 57.7  (15) 11.5  (3) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.08 .744 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 11.5 51.9 29.2 7.3 - 100.0 3.68 .535 บอยมาก่  
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     11.5  (3) 65.4  (17) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .675 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 11.5  (3) 65.4  (17) 15.4  (4) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.81 .749 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     7.7  (2) 57.7  (15) 26.9  (7) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.65 .745 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 26.9  (7) 34.6  (9) 34.6  (9) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .881 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 7.7  (2) 42.3  (11) 42.3  (11) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.50 .762 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 9 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 11.5  (3) 26.9  (7) 46.2  (12) 15.4  (4) - 100.0  (26) 3.35 .892 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 7.7  (2) 61.5  (16) 23.1  (6) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.69 .736 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  3.8  (1) 26.9  (7) 53.8  (14) 15.4  (4) - 100.0  (26) 3.19 .749 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  11.5  (3) 65.4  (17) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .675 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    15.4  (4) 73.1  (19) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.04 .528 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 28.2 56.4 10.3 5.1 - 100.0 4.08 .688 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 30.8  (8) 57.7  (15) 7.7  (2) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.15 .732 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 30.8  (8) 57.7  (15) 3.8  (1) 7.7  (2) - 100.0  (26) 4.12 .816 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  23.1  (6) 53.8  (14) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.96 .774 บอ่ยมาก 

รวม 17.7 53.2 23.3 5.9 - 100.0 3.83 .502 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 10  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 26) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  26.2 57.7 13.9 2.3 - 100.0 4.08 .625 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 34.6  (9) 50.0  (13) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 4.19 .694 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 34.6  (9) 53.8  (14) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.23 .652 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 19.2  (5) 53.8  (14) 19.2  (5) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.85 .834 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  23.1  (6) 65.4  (17) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.12 .588 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 19.2  (5) 65.4  (17) 11.5  (3) (1) - 100.0  (26) 4.00 .693 มาก 
  ด้านความรู้ 5.8 68.3 23.1 2.9 - 100.0 3.77 .480 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.8  (1) 80.8  (21) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 3.88 .431 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 7.7  (2) 69.2  (18) 23.1  (6) - - 100.0  (26) 3.85 .543 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 7.7  (2) 61.5  (16) 23.1  (6) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.69 .736 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.8  (1) 61.5  (16) 30.8  (8) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.65 .629 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.5 52.9 30.8 3.9 - 100.0 3.74 .550 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 30.8  (8) 57.7  (15) 11.5  (3) - - 100.0  (26) 4.19 .634 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.8  (1) 50.0  (13) 42.3  (11) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.54 .647 มาก 
3. 3.8  (1) 57.7  (15) 30.8  (8) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.58 .703 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 11.5  (3) 46.2  (12) 38.5  (10) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.65 .745 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 10 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             9.6 
 

48.1 
 

32.7 
 

9.6 
 

- 
 

100.0 3.83 .651 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ - 26.9  (7) 61.5  (16) 11.5  (3) - 100.0  (26) 4.15 .613 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 50.0  (13) 34.6  (9) 15.4  (4) - 100.0  (26) 3.35 .745 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 26.9  (7) 53.8  (14) 15.4  (4) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.04 .774 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 11.5  (3) 61.5  (16) 19.2  (5) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.77 .765 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       4.8 

 
61.5 

 
31.7 

 
1.9 

 
- 
 

100.0 3.69 .402 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.8  (1) 53.8  (14) 38.5  (10) 3.8  (1)  100.0  (26) 3.58 .643 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 3.8  (1) 50.0  (13) 42.3  (11) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.54 .647 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.8  (1) 65.4  (17) 30.8  (8) - - 100.0  (26) 3.73 .533 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 7.7  (2) 76.9  (20) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 3.92 .484 มาก 

รวม 12.5 57.7 25.8 4.0 - 100.0 3.83 .454 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 11  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้่ าง  กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 26) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.08 81.60 4.3200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.83 76.60 3.3200 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.19 83.80 4.7600            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.23 84.60 4.9200   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.15 83.00 4.6000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.85 77.00 3.4000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.35 67.00 1.4000 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.12 82.40 4.4800   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.04 80.80 4.1600 

5. การตรงต่อเวลา 4.00 80.00 4.0000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.77 75.40 3.0800 

  ด้านความรู้ 3.77 75.40 3.0800    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.69 73.80 2.7600 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.88 77.60 3.5200          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.85 77.00 3.4000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.69 73.80 2.7600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.58 71.60 2.3200 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.65 73.00 2.6000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.54 70.80 2.1600 

  3.74 74.80 2.9600      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.19 83.80 4.7600   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.73 74.60 2.9200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.54 70.80 2.1600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.92 78.40 3.6800 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.58 71.60 2.3200       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.83 76.60 3.3200 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.65 73.00 2.6000           

   สามารถปฏบิตังิานได ้             



ตารางที่ 12  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ เกษตร ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 26)                                                                                 
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   15 2 3 1 2 - - - 1 - 24 92.3 8.192 1 
2. ความขยนัอดทน 1 6 3 2 5 1 2 - 2 - 22 84.6 5.731 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3 2 5 3 1 3 2 2 - 1 22 84.6 5.577 3 
4. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 4 1 5 3 1 3 1 - 1 20 76.9 4.923 4 
5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 3 3 4 3 1 1 2 1 1 20 76.9 4.808 5 
6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 1 2 1 1 6 1 3 3 - 20 76.9 4.115 6 
7. การตรงต่อเวลา - 1 2 1 2 3 1 4 3 1 18 69.2 3.154 7 
8. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 - 1 2 - 2 2 2 4 3 17 65.4 2.577 8 
9. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 2 - 3 - - 4 2 - 1 12 46.2 2.385 9 
10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - - 1 1 - 3 3 1 - - 9 34.6 1.731 10 
11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     1 1 - 2 - - 1 1 1 1 8 30.8 1.654 11 
12.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 - 1 2 - 1 4 7 16 61.5 1.615 12 
13.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 1 2 1 - - 1 - 2 2 9 34.6 1.615 12 
14.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - 1 - - 2 - 3 2 - 1 9 34.6 1.538 13 
15.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 - 1 - 1 - - 2 1 - 6 23.1 1.231 14 
16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - - 1 1 - - 1 2 6 23.1 0.923 15 
17.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - - 1 2 - 1 - 3 7 26.9 0.846 16 
18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - 1 1 - 2 2 1 7 26.9 0.846 16 
19.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - - - 2 - 2 - - 1 5 19.2 0.808 17 
20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 1 - - - - - 1 - - 2 7.7 0.462 18 
21.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 - - - - - - - 1 3.8 0.308 19 



ตารางที่ 13  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ    
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 4  จากบณัฑติ n = 5  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 13  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 15 คน ทาํงาน 21 คน ทาํงาน 8 คน ทาํงาน 58 คน ทาํงาน 6 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.90 .887 3.84 .261 3.93 .231 3.97 .616 5.00 - 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.00 .816 3.80 .447 4.00 .000 4.15 .555 5.00 - 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 .816 4.00 .000 4.33 .577 3.85 .899 5.00 - 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .816 3.80 .447 4.00 .000 3.77 .927 5.00 - 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 1.414 4.20 .447 4.00 .000 4.46 .776 5.00 - 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 1.000 3.40 .548 3.33 .577 3.62 .768 5.00 - 
  ด้านความรู ้ 3.69 .747 3.90 .137 3.58 .520 3.65 .718 4.75 - 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.75 .957 3.60 .548 3.67 .577 3.62 .768 4.00 - 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ   
    หรอืจบัใจความได ้ 4.00 .816 4.00 .000 4.00 .000 3.62 .768 5.00 

- 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.50 1.000 4.00 .000 3.67 .577 3.77 .832 5.00 

- 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
3.50 .577 4.00 .000 3.00 1.000 3.62 .768 5.00 

- 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 13 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทิ ยาศาสตรเ์กษตร) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.56 .898 3.40 .418 3.92 .289 3.46 .816 4.25 - 
1. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 3.75 .957 3.60 .548 3.67 1.155 3.92 .954 5.00 - 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.25 
 

.500 
 

3.60 
 

.548 
 

4.33 
 

.577 
 

3.31 
 

.751 
 

4.00 
 

- 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.50 1.291 3.20 .447 4.00 .000 3.46 .776 4.00 - 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
    ต่อเนื่อง 

3.75 
 

.957 
 

3.20 
 

.447 
 

3.67 
 

.577 
 

3.15 
 

1.068 
 

4.00 
 

- 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่  
        และความรบัผดชอบิ  

3.85 
 

1.050 
 

4.00 
 

.000 4.13 
 

.757 
 

4.11 
 

.710 
 

4.80 
 

- 
 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .816 4.00 .000 4.33 .577 4.15 .899 5.00 - 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 3.75 1.258 4.00 .000 4.00 1.000 4.23 .832 5.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 
   ประนีประนอม 

3.50 
 

1.291 
 

4.00 
 

.000 4.00 
 

1.000 
 

4.08 
 

.760 
 

4.00 
 

- 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.25 .957 4.00 .000 4.33 .577 3.92 .862 5.00 - 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  3.75 1.258 4.00 .000 4.00 1.000 4.15 .987 5.00 - 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 13 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร    
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

3.75 
 

.204 
 

3.85 
 

.224 
 

3.50 
 

1.000 
 

3.62 
 

.517 
 

4.25 
 

- 
 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในวเิคราะห ์
    และแปลผล 

4.00 .000 3.80 .447 3.33 .577 3.54 .877 5.00 - 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  และ  
   เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.25 .500 3.60 .548 3.00 1.000 2.92 .641 5.00 - 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั และเขยีน 
   ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

3.75 .500 4.00 .000 3.67 1.528 3.92 .641 3.00 - 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  4.00 .000 4.00 .000 4.00 1.000 4.08 .641 4.00 - 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 3.76 .734 3.81 .126 3.83 .517 3.79 .531 4.64 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 14  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.     S.D.   S.D.   
 n = 4  จากบณัฑติ n = 5  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 13  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 15 คน ทาํงาน 21 คน ทาํงาน 8 คน ทาํงาน 58 คน ทาํงาน 6 คน 
  ด้านสาํนึกดี 3.85 .985 3.84 .261 3.87 .306 4.03 .632 5.00 - 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.00 .816 3.80 .447 4.00 .000 4.15 .555 5.00 - 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .816 3.80 .447 4.00 .000 3.77 .927 5.00 - 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 1.414 4.20 .447 4.00 .000 4.46 .776 5.00 - 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 1.000 3.40 .548 3.33 .577 3.62 .768 5.00 - 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  3.75 1.258 4.00 .000 4.00 1.000 4.15 .987 5.00 - 
  ด้านมงุมัน่่  3.81 .718 3.80 .274 4.17 .289 3.67 .649 4.50 - 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 .816 4.00 .000 4.33 .577 3.85 .899 5.00 - 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.75 .957 3.60 .548 3.67 .577 3.62 .768 4.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั  
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.25 
 

.500 
 

3.60 
 

.548 
 

4.33 
 

.577 
 

3.31 
 

.751 
 

4.00 
 

- 
 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค   4.25 .957 4.00 .000 4.33 .577 3.92 .862 5.00 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 14 (ตอ่ ) 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.70 .594 3.74 .182 3.60 .700 3.60 .590 4.50 - 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความ 
    หรอืจบัใจความได ้

4.00 .816 4.00 .000 4.00 .000 3.62 .768 5.00 - 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.50 1.000 4.00 .000 3.67 .577 3.77 .832 5.00 - 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.50 .577 4.00 .000 3.00 1.000 3.62 .768 5.00 - 
 

4. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 3.75 .957 3.60 .548 3.67 1.155 3.92 .954 5.00 - 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.50 1.291 3.20 .447 4.00 .000 3.46 .776 4.00 - 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
   ต่อเนื่อง 

3.75 
 

.957 
 

3.20 
 

.447 
 

3.67 
 

.577 
 

3.15 
 

1.068 
 

4.00 
 

- 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการ 
    วเิคราะหแ์ละแปลผล 

4.00 
 

.000 3.80 
 

.447 
 

3.33 
 

.577 
 

3.54 
 

.877 
 

5.00 
 

- 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.25 
 

.500 
 

3.60 
 

.548 
 

3.00 
 

1.000 
 

2.92 
 

.641 
 

5.00 
 

- 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีน 
    ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

3.75 
 

.500 
 

4.00 
 

.000 3.67 
 

1.528 
 

3.92 
 

.641 
 

3.00 
 

- 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 
 

.000 4.00 
 

.000 4.00 
 

1.000 
 

4.08 
 

.641 
 

4.00 
 

- 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 14 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วิทยาศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 3.75 1.032 4.00 .000 4.11 .770 4.15 .741 4.67 - 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .816 4.00 .000 4.33 .577 4.15 .899 5.00 - 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 3.75 1.258 4.00 .000 4.00 1.000 4.23 .832 5.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 3.50 

 
1.291 

 
4.00 

 
.000 4.00 

 
1.000 

 
4.08 

 
.760 

 
4.00 

 
- 

   ประนีประนอม 
รวม 3.76 .734 3.81 .126 3.83 .517 3.79 .531 4.64 - 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 15  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ประเดน็ วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.     S.D.   S.D.   
 n = 4  จากบณัฑติ n = 5  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 13  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 15 คน ทาํงาน 21 คน ทาํงาน 8 คน ทาํงาน 58 คน ทาํงาน 6 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.10 .841 3.92 .179 4.20 .693 4.03 .677 5.00 - 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.25 .957 3.80 .447 4.33 .577 4.23 .725 5.00 - 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.25 .957 4.00 .000 4.33 .577 4.23 .725 5.00 - 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 .816 3.80 .447 3.67 1.155 3.77 .927 5.00 - 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 .816 4.00 .000 4.33 .577 4.08 .641 5.00 - 
5. การตรงต่อเวลา 4.00 .816 4.00 .000 4.33 .577 3.85 .801 5.00 - 
  ด้านความรู ้ 3.94 .625 3.80 .447 4.00 .000 3.63 .517 4.00 - 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.25 .500 3.80 .447 4.00 .000 3.77 .439 4.00 - 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.75 .500 3.80 .447 4.00 .000 3.85 .689 4.00 - 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .816 3.80 .447 4.00 .000 3.46 .877 4.00 - 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.75 .957 3.80 .447 4.00 .000 3.46 .660 4.00 - 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.88 .722 3.50 .306 3.83 .520 3.73 .608 4.25 - 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 .816 4.00 .000 4.00 1.000 4.31 .630 5.00 - 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.75 .500 3.00 .707 3.67 .577 3.62 .650 4.00 - 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 
 



ตารางที่ 15 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ประเดน็ วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

 (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
    และแกป้ญหาั  

3.75 .957 3.80 .447 4.00 .000 3.31 .751 4.00 - 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้

4.00 .816 3.20 .447 3.67 .577 3.69 .855 4.00 - 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

3.69 
 

.826 
 

3.90 
 

.285 
 

4.08 
 

.577 
 

3.73 
 

.746 
 

4.50 
 

- 
 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .816 4.20 .447 4.33 .577 4.08 .641 5.00 - 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.00 .816 3.60 .548 3.67 .577 3.23 .832 4.00 - 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.00 .816 4.00 .000 4.00 1.000 4.00 .913 5.00 - 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.75 .957 3.80 .447 4.33 .577 3.62 .870 4.00 - 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร  
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.75 
 

.204 
 

3.50 
 

.354 
 

3.83 
 

.382 
 

3.65 
 

.427 
 

4.50 
 

- 
 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.75 .500 3.20 .447 3.67 .577 3.54 .660 5.00 - 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

4.00 .000 3.20 .447 3.67 .577 3.38 .650 5.00 - 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.25 .500 3.80 .447 4.00 .000 3.77 .599 4.00 - 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .000 3.80 .447 4.00 1.000 3.92 .494 4.00 - 

รวม 3.88 .624 3.73 .225 4.00 .415 3.77 .485 4.48 - 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 16  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะเกษตร ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

 n = 4  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 15 คน 

n = 5  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 21 คน 

n = 3  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 8 คน 

n = 13  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 58 คน 

n = 1  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 6 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   4 100.0 5 100.0 3 100.0 11 84.6 1 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4 100.0 5 100.0 3 100.0 7 53.8 1 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 50.0 4 80.0 3 100.0 12 92.3 1 100.0 
4. ขยนัอดทน 4 100.0 5 100.0 2 66.7 10 76.9 1 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 4 100.0 5 100.0 2 66.7 6 46.2 1 100.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 75.0 - - - - 6 46.2 - - 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 50.0 - - - - 6 46.2 1 100.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 20.0 2 66.7 4 30.8 - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2 50.0 - - 1 33.3 3 23.1 - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3 75.0 5 100.0 2 66.7 9 69.2 1 100.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  - - 2 40.0 - - 3 23.1 - - 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 
    แกป้ญหา    ั   

- - 1 20.0 - - 7 53.8 - - 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้ 

3 75.0 4 80.0 2 66.7 7 53.8 - - 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       3 75.0 4 80.0 3 100.0 4 30.8 - - 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 25.0 1 20.0 2 66.7 5 38.5 - - 

 



ตารางที่ 16 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (การจดัการศตัรพูืช) (คหกรรมศาสตร)์ (เคมีการเกษตร) (วทยาศาสตรเ์กษตริ ) (เกษตรเขตรอ้น) 
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 100.0 5 100.0 1 33.3 9 69.2 1 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 4 80.0 3 100.0 9 69.2 1 100.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - 2 15.4 - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

- - - - - - 5 38.5 - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - - 1 33.3 5 38.5 - - 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 25.0 1 20.0 - - 4 30.8 1 100.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 17  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะเทคนคการสตัวแ์พทย์ิ ิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
(n = 8) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ       4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 2 25.0              1 - 6 เดอืน 1 12.5 

           หญงิ 6 75.0              7 - 12 เดอืน 3 37.5 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 2 25.0 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 1 12.5             19 เดอืนขึน้ไป  1 12.5 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 6 75.0              ไมร่ะบุ 1 12.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 1 12.5   5. ประเภทของหนวยงาน่    

3. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหนงปัจจบุนั่                 รฐับาล  5 62.5 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 4 50.0              รฐัวสิาหกจิ  1 12.5 

           5 - 9 ปี 1 12.5              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           10 - 14 ปี - -              เอกชน 2 25.0 

           15 - 19 ปี 1 12.5      

           20 - 24 ปี - -      

           25 ปีขึน้ไป 2 25.0      

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 18   รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ย่ ่ งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเทคนคการสตัวแพทย ์   ิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 8) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอย่ ที่สดุ บอย่ มาก บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอย่ ่ เลย รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  2.5 55.0 42.5 - - 100.0 3.60 .385 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 12.5  (1) 62.5  (5) 25.0  (2) - - 100.0  (8) 3.88 .641 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
  ด้านความรู้ 6.3 40.6 50.0 3.1 - 100.0 3.31 .417 บอย่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 37.5  (3) 62.5  (5) -  - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื - 62.5  (5) 25.0  (2) 12.5  (1) - 100.0  (8) 3.50 .756 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   12.5  (1) 25.0  (2) 62.5  (5) -  - 100.0  (8) 3.50 .756 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 12.5  (1) 37.5  (3) 50.0  (4) -  - 100.0  (8) 3.62 .744 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.1 25.0 71.9 - - 100.0 3.31 .417 บอย่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 12.5  (1) 25.0  (2) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.50 .756 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง - 12.5  (1) 87.5  (7) - - 100.0  (8) 3.12 .354 บอ่ย 

 



ตารางที่ 18  (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  - 60.0 40.0 - - 100.0 3.60 .355 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ - 75.0  (6) 25.0  (2) - - 100.0  (8) 3.31 .417 บอ่ย 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.75 .463 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.50 .535 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       - 21.9 75.0 3.1 - 100.0 3.19 .372 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ - 12.5  (1) 87.5  (7) - - 100.0  (8) 3.12 .354 
    และแปลผล 

บอ่ย 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 12.5  (1) 87.5  (7) - - 100.0  (8) 3.12 .354 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  - 37.5  (3) 50.0  (4) 12.5  (1) - 100.0  (8) 3.25 .707 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ย 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ย 

รวม 2.3 42.1 54.5 1.1 - 100.0 3.45 .256 บอย่  
 
 
 
 



ตารางที่ 19  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเทคนคการสตัวแพทย ์ ติ ามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ   
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 8) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 2.5 52.5 45.0 - - 100.0 3.58 .291 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 12.5  (1) 62.5  (5) 25.0  (2) - - 100.0  (8) 3.88 .641 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  - 46.9 53.1 - - 100.0 3.47 .312 บอย่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.8 28.7 65.0 2.5 - 100.0 3.34 .427 บอย่  
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     - 62.5  (5) 25.0  (2) 12.5  (1) - 100.0  (8) 3.50 .756 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 12.5  (1) 25.0  (2) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.50 .756 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     12.5  (1) 37.5  (3) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.62 .744 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 12.5  (1) 25.0  (2) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.50 .756 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 19  (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง - 12.5  (1) 87.5  (7) - - 100.0  (8) 3.12 .354 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ - 12.5  (1) 87.5  (7) - - 100.0  (8) 3.12 .354 
    และแปลผล 

บอ่ย 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 12.5  (1) 87.5  (7) - - 100.0  (8) 3.12 .354 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  - 37.5  (3) 50.0  (4) 12.5  (1) - 100.0  (8) 3.25 .707 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ย 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ย 

  ด้านสามคัคี - 62.5 37.5 - - 100.0 3.63 .452 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ - 75.0  (6) 25.0  (2) - - 100.0  (8) 3.75 .463 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 บอ่ยมาก 

รวม 2.3 42.1 54.5 1.1 - 100.0 3.45 .256 บอย่  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 20  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเทคนคการิ สตัวแพทย ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 8) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  2.5 65.0 30.0 2.5 - 100.0 3.68 .399 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ - 87.5  (7) 12.5  (1) - - 100.0  (8) 3.88 .354 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 12.5  (1) 37.5  (3) 37.5  (3) 12.5  (1) - 100.0  (8) 3.50 .926 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 มาก 
5. การตรงต่อเวลา - 75.0  (6) 25.0  (2) - - 100.0  (8) 3.75 .463 มาก 
  ด้านความรู้ 3.1 34.4 62.5 - - 100.0 3.41 .499 ปานกลาง 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 12.5  (1) 37.5  (3) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.62 .744 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 ปานกลาง 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 ปานกลาง 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา - 40.6 43.8 15.6 - 100.0 3.50 .422 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน - 75.0  (6) 25.0  (2) - - 100.0  (8) 3.75 .463 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 ปานกลาง 
3. - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - 12.5  (1) 25.0  (2) 62.5  (5) - 100.0  (8) 3.50 .756 มาก 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 20  (ตอ่ ) 
 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             - 56.2 43.8 - - 100.0 3.56 .291 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ - 62.5  (5) 37.5  (3) - - 100.0  (8) 3.62 .518 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ - 87.5  (7) 12.5  (1) - - 100.0  (8) 3.88 .354 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 50.0  (4) 50.0  (4) - - 100.0  (8) 3.50 .535 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       3.1 31.3 62.5 3.1 - 100.0 3.34 .499 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปานกลาง 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 ปานกลาง 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั - 25.0  (2) 75.0  (6) - - 100.0  (8) 3.25 .463 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      12.5  (1) 37.5  (3) 37.5  (3) 12.5  (1) - 100.0  (8) 3.50 .926 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 ปานกลาง 

รวม 1.8 46.4 47.6 4.2 - 100.0 3.51 .251 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 21  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 8) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.68 73.60 2.7200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.56 71.20 2.2400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 3.88 77.60 3.5200            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 3.62 72.40 2.4800   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.62 72.40 2.4800 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.50 70.00 2.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.25 65.00 1.0000 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.62 72.40 2.4800   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.88 77.60 3.5200 

5. การตรงต่อเวลา 3.75 75.00 3.0000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.50 70.00 2.0000 

  ด้านความรู้ 3.41 68.20 1.6400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.34 66.80 1.3600 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.62 72.40 2.4800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.25 65.00 1.0000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.25 65.00 1.0000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.25 65.00 1.0000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.25 65.00 1.0000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.25 65.00 1.0000 

  3.50 70.00 2.0000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.75 75.00 3.0000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.50 70.00 2.0000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.25 65.00 1.0000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.38 67.60 1.5200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.50 70.00 2.0000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.51 70.20 2.0400 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.50 70.00 2.0000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 22  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ เทคนคการิ สตัวแพทย ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 8)                                                              
 
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3 1 2 - - - - 2 - - 8 100.0 7.625 1 

2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 2 1 2 - 1 1 1 - - 8 100.0 6.500 2 

3. ความซือ่สตัยส์จุรติ   2 1 - 2 - - - - - 1 6 75.0 5.500 3 

4. ความขยนัอดทน 1 - 3 1 - - - - 1 - 6 75.0 5.375 4 

5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - 1 1 1 - - - 3 1 1 8 100.0 4.500 5 

6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 - - - 1 2 - - - - 5 62.5 4.500 5 

7. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - 1 - - 1 1 1 - 3 1 8 100.0 3.875 6 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - - - - - 1 5 - 1 - 7 87.5 3.375 7 

9. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 - 1 2 - - - - 4 50.0 3.000 8 

10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    - 1 - 1 - 1 - - - - 3 37.5 2.625 9 

11.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - - - 2 - 1 1 - - 4 50.0 2.375 10 

12.การตรงต่อเวลา - 1 - - 1 - - - - - 2 25.0 1.875 11 

13.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - - - 1 - - - 1 1 3 37.5 1.125 12 

14.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - - 1 - - - - 3 4 50.0 1.125 12 

15.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - 1 - - - - - - 1 12.5 0.875 13 

16.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - - - - 1 - - 1 12.5 0.375 14 

17.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - - - - - - - - 

18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - - - 

19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 

20.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - - - - - - - - - - - - 

21.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - - - - - - - - - - 



ตารางที่ 23  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ บรหารธรุกจิ ิ  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 73)   

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 28 38.4              1 - 6 เดอืน 6 8.2 
           หญงิ 45 61.6              7- 12 เดอืน 13 17.8 
2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 39 53.4 
           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 10 13.7             19 เดอืนขึน้ไป  4 5.5 
           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 55 75.3              ไมร่ะบุ 11 15.1 
           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 7 9.6   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ  1 1.4              รฐับาล  3 4.1 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  8 11.0 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 18 24.7              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 2 2.7 

           5 - 9 ปี 19 26.0              เอกชน 60 82.2 

           10 - 14 ปี 8 11.0      

           15 - 19 ปี 14 19.2      

           20 - 24 ปี 5 6.8      

           25 ปีขึน้ไป 8 11.0      

           ไมร่ะบุ 1 1.4     
 
 
 
 
 

                  



ตารางที่ 24  รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะบรหารธรุกจิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 73) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  43.0 43.0 12.4 0.8 0.8 100.0 4.26 .656 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 47.9  (35) 45.2  (33) 5.5  (4) 1.4  (1) - 100.0  (73) 4.40 .661 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 45.2  (33) 39.7  (29) 13.7  (10) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.27 .804 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 39.7  (29) 45.2  (33) 13.7  (10) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.22 .786 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 48.6  (35) 41.7  (30) 8.3  (6) - 1.4  (1) 100.0 (72) 4.36 .756 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  33.3  (24) 43.1  (31) 20.8  (15) 2.8  (2) - 100.0 (72) 4.07 .811 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 21.0 54.3 22.0 1.4 1.4 100.0 3.92 .697 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 19.4  (14) 55.6  (40) 22.2  (16) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0 (72) 3.90 .772 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 20.5  (15) 58.9  (43) 19.2  (14) - 1.4  (1) 100.0  (73) 3.97 .726 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   21.9  (16) 53.4  (39) 23.3  (17) - 1.4  (1) 100.0  (73) 3.95 .762 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 21.9  (16) 49.3  (36) 23.3  (17) 4.1  (3) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.86 .855 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 21.9 43.8 30.8 2.1 1.4 100.0 3.83 .756 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 26.0  (19) 46.6  (34) 24.7  (18) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.95 .832 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอั แนะและใหเ้หตุผล  21.9  (16) 45.2  (33) 28.8  (21) 2.7  (2) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.84 .850 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 19.2  (14) 47.9  (35) 30.1  (22) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.82 .805 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 20.5  (15) 35.6  (26) 39.7  (29) 2.7  (2) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.71 .874 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 24 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  42.9 48.1 7.4 0.3 1.4 100.0 4.32 .659 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 45.2  (33) 47.9  (35) 5.5  (4) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.36 .714 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 45.2  (33) 49.3  (36) 2.7  (2) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (73) 4.36 .734 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  41.1  (30) 49.3  (36) 8.2  (6) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.29 .736 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 42.5  (31) 43.8  (32) 12.3  (9) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.26 .782 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 40.3  (29) 50.0  (36) 8.3  (6) - 1.4  (1) 100.0 (72) 4.28 .736 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       22.9 55.5 18.8 1.7 1.0 100.0 3.98 .622 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 28.8  (21) 50.7  (37) 19.2  (14) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.05 .780 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟงั พดู  อ่าน และ 15.1  (11) 41.1  (30) 38.4  (28) 4.1  (3) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.64 .839 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  19.2  (14) 67.1  (49) 12.3  (9) - 1.4  (1) 100.0  (73) 4.03 .666 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 28.8  (21) 63.0  (46) 5.5  (4) 2.7  (2) - 100.0  (73) 4.18 .653 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 31.5 48.6 17.5 1.2 1.2 100.0 4.09 .607 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 25  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะบรหารธรุกจิ ิ   ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ   
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 73) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 42.0 45.0 11.3 0.8 0.8 100.0 4.27 .644 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 47.9  (35) 45.2  (33) 5.5  (4) 1.4  (1) -  100.0  (73) 4.40 .661 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 39.7  (29) 45.2  (33) 13.7  (10) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.22 .786 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 48.6  (35) 41.7  (30) 8.3  (6) -  1.4  (1) 100.0  (72) 4.36 .756 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  33.3  (24) 43.1  (31) 20.8  (15) 2.8  (2) -  100.0  (72) 4.07 .811 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 40.3  (29) 50.0  (36) 8.3  (6) -  1.4  (1) 100.0  (72) 4.28 .736 บอ่ยมาก 
  ด้านมุ่งมัน่ 32.3 46.0 19.2 1.0 1.4 100.0 4.07 .672 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 45.2  (33) 39.7  (29) 13.7  (10) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.27 .804 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 19.4  (14) 55.6  (40) 22.2  (16) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (72) 3.90 .772 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  21.9  (16) 45.2  (33) 28.8  (21) 2.7  (2) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.84 3.84 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 42.5  (31) 43.8  (32) 12.3  (9) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.26 4.26 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 22.2 51.4 23.6 1.6 1.2 100.0 3.92 .639 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     20.5  (15) 58.9  (43) 19.2  (14) -  1.4  (1) 100.0  (73) 3.97 .726 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 21.9  (16) 53.4  (39) 23.3  (17) -  1.4  (1) 100.0  (73) 3.95 .762 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     21.9  (16) 49.3  (36) 23.3  (17) 4.1  (3) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.86 .855 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 26.0  (19) 46.6  (34) 24.7  (18) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.95 .832 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 19.2  (14) 47.9  (35) 30.1  (22) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.82 .805 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 25 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 20.5  (15) 35.6  (26) 39.7  (29) 2.7  (2) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.71 .874 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 28.8  (21) 50.7  (37) 19.2  (14) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.05 .780 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั   อ่าน และ 15.1  (11) 41.1  (30) 38.4  (28) 4.1  (3) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.64 .839 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  19.2  (14) 67.1  (49) 12.3  (9) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.03 .666 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    28.8  (21) 63.0  (46) 5.5  (4) 2.7  (2) -  100.0  (73) 4.18 .653 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 43.8 48.9 5.5 0.5 1.4 100.0 4.33 .667 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 45.2  (33) 47.9  (35) 5.5  (4) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.36 .714 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 45.2  (33) 49.3  (36) 2.7  (2) 1.4  (1) 1.4  (1) 100.0  (73) 4.36 .734 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ั ม รูจ้กัการประนีประนอม 41.1  (30) 49.3  (36) 8.2  (6)   -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.29 .736 บอ่ยมาก 

รวม 31.5 48.6 17.5 1.2 1.2 100.0 4.09 .607 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 26  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะบรหารธรุกจิ ิ   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 73) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  44.9 44.4 9.0 0.8 0.8 100.0 4.32 .645 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 54.8  (40) 43.8  (32) 1.4  (1) -  -  100.0  (73) 4.53 .529 มากทีส่ดุ 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 47.9  (35) 42.5  (31) 8.2  (6) 1.4  (1) -  100.0  (73) 4.37 .697 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 41.1  (30) 45.2  (33) 12.3  (9) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.25 .778 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  43.8  (32) 43.8  (32) 11.0  (8) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.29 .772 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 37.0  (27) 46.6  (34) 12.3  (9) 2.7  (2) 1.4  (1) 100.0  (73) 4.15 .844 มาก 
  ด้านความรู้ 19.5 53.8 24.3 1.0 1.4 100.0 3.89 .691 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 21.9  (16) 60.3  (44) 16.4  (12) -  1.4  (1) 100.0  (73) 4.01 .717 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 17.8  (13) 57.5  (42) 23.3  (17) -  1.4  (1) 100.0  (73) 3.90 .730 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 20.5  (15) 52.1  (380 26.0  (19) -  1.4  (1) 100.0  (73) 3.90 .767 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 17.8  (13) 45.2  (33) 31.5  (23) 4.1  (3) 1.4  (1) 100.0  (73) 3.74 .850 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 27.1 48.6 23.6 0.7 -  100.0 4.02 .644 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 34.7  (25) 59.7  (43) 5.6  (4) -  -  100.0  (72) 4.29 .568 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 23.6  (17) 41.1  (30) 33.3  (24) 1.4  (1) -  100.0  (72) 3.88 .786 มาก 
3. 25.0  (18) 47.2  (34) 27.8  (20) -  -  100.0  (72) 3.97 .731 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 25.0  (18) 45.8  (33) 27.8  (20) 1.4  (1) -  100.0  (72) 3.94 .767 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 26 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             34.7 49.0 16.0 -  0.3 100.0 4.18 .578 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 43.1  (31) 48.6  (35) 8.3  (6) -  -  100.0  (72) 4.35 .632 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 18.1  (13) 40.3  (29) 40.3  (29) -  1.4  (1) 100.0  (72) 3.74 .805 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 45.8  (33) 48.6  (35) 5.6  (4) -  -  100.0  (72) 4.40 .597 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 31.9  (23) 58.3  (42) 9.7  (7) -  -  100.0  (72) 4.22 .610 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       25.7 53.1 20.1 1.0 -  100.0 4.03 .588 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 22.2  (16) 48.6  (35) 27.8  (20) 1.4  (1) -  100.0  (72) 3.92 .746 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 22.2  (16) 45.8  (33) 31.9  (23) -  -  100.0  (72) 3.90 .735 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      31.9  (23) 51.4  (37) 15.3  (11) 1.4  (1) -  100.0  (72) 4.14 .718 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 26.4  (19) 66.7  (48) 5.6  (4) 1.4  (1) -  100.0  (72) 4.18 .589 มาก 

รวม 31.1 49.5 18.1 0.7 0.5 100.0 4.12 .539 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 27  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 73) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.32 86.40 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.18 83.60 4.7200 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.53 90.60 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.37 87.40 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.35 87.00 5.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.25 85.00 5.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.74 74.80 2.9600 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.29 85.80 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.40 88.00 5.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.15 83.00 4.6000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.22 84.40 4.8800 

  ด้านความรู้ 3.89 77.80 3.5600    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   4.03 80.60 4.1200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.01 80.20 4.0400          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.90 78.00 3.6000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.90 78.00 3.6000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.92 78.40 3.6800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.74 74.80 2.9600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.90 78.00 3.6000 

  4.02 80.40 4.0800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.29 85.80 5.0000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.14 82.80 4.5600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.88 77.60 3.5200   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.18 83.60 4.7200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.97 79.40 3.8800       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 4.12 82.40 4.4800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.94 78.80 3.7600        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 28  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ บรหารธรุกจิ ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 73)                                                                         
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   31 2 10 7 - 3 3 -  1 5 62 84.9 6.726 1 

2. ความขยนัอดทน 7 13 5 8 4 5 6 3 1 5 57 78.1 5.096 2 

3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 13 8 6 1 6 5 4 4 5 - 52 71.2 4.877 3 

4 ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 8 7 7 9 4 4 5 1 2 48 65.8 4.055 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - 7 8 3 7 7 4 7 8 2 53 72.6 3.836 5 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 7 7 11 2 1 5 1 7 2 45 61.6 3.726 6 

7. การตรงต่อเวลา - 5 7 7 5 2 7 4 5 5 47 64.4 3.356 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   3 3 1 3 7 7 5 4 3 2 38 52.1 2.781 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5 6 2 3 3 4 2 2 2 2 31 42.5 2.726 9 

10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2 4 4 3 2 4 7 5 2 - 33 45.2 2.575 10 

11.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - 1 2 4 3 8 4 3 3 3 31 42.5 1.986 11 

12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     3 - 3 - 5 5 2 5 4 5 32 43.8 1.986 11 

13.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1 - 2 5 7 - 2 6 4 5 32 43.8 1.945 12 

14.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 3 2 5 - 6 2 2 3 - 24 32.9 1.890 13 

15.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 1 1 2 2 4 3 4 10 7 35 47.9 1.699 14 

16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 2 1 1 2 2 2 4 2 5 22 30.1 1.288 15 

17.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 - 1 1 2 1 3 8 4 7 28 38.4 1.274 16 

18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 1 2 1 3 - 3 2 3 5 20 27.4 1.082 17 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - 1 3 2 3 2 4 15 20.5 0.630 18 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 1 - 7 - - - 8 11.0 0.466 19 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - 1 - 1 1.4 0.027 20 



ตารางที่ 29  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะบรหารธรุกจิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 6  จากบณัฑติ n = 13  จากบณัฑติ n = 9  จากบณัฑติ n = 9  จากบณัฑติ n = 36  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 33 คน ทาํงาน 49 คน ทาํงาน 42 คน ทาํงาน 44 คน ทาํงาน 167 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.10 .518 4.29 .533 4.47 .480 3.93 1.091 4.30 .616 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.17 .753 4.46 .519 4.67 .500 4.33 1.000 4.36 .639 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.33 .816 4.15 .689 4.78 .441 4.00 1.323 4.25 .732 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .632 4.23 .725 4.33 .707 3.78 1.202 4.33 .717 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.17 .408 4.69 .480 4.33 .500 4.00 1.323 4.37 .731 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.83 .408 3.92 .760 4.22 .667 3.56 1.130 4.26 .780 
  ด้านความรู ้ 4.04 .749 3.87 .517 4.28 .667 3.39 1.090 3.97 .581 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 .894 3.85 .555 4.44 .726 3.22 1.202 3.94 .591 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ   
    หรอืจบัใจความได ้

4.00 .632 4.08 .641 4.22 .667 3.44 1.130 4.00 .632 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.17 .753 3.77 .599 4.33 .866 3.44 1.130 4.00 .632 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 4.00 .894 3.77 .832 4.11 1.054 3.44 1.130 3.92 .732 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 29 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 .707 3.83 .672 4.22 .404 3.31 1.164 3.88 .698 
1. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 4.00 1.095 3.77 .725 4.44 .527 3.33 1.118 4.03 .736 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.67 .816 3.85 .689 4.22 .667 3.56 1.424 3.83 .775 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.50 .548 3.92 .760 4.22 .441 3.33 1.225 3.86 .762 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
    ต่อเนื่อง 

3.83 .753 3.77 .832 4.00 .500 3.00 1.225 3.78 .832 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่  
        และความรบัผดชอบิ  

4.20 .551 4.35 .476 4.51 .401 3.93 1.257 4.37 .562 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.17 .753 4.38 .506 4.56 .527 4.00 1.323 4.42 .604 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.17 .753 4.38 .506 4.56 .527 4.11 1.269 4.39 .688 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 
   ประนีประนอม 

4.17 .753 4.31 .630 4.44 .527 3.89 1.269 4.36 .639 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.50 .837 4.00 .707 4.44 .527 3.89 1.269 4.36 .683 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.00 .632 4.42 .515 4.56 .527 3.78 1.302 4.33 .632 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 29 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา  หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร    
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

3.92 .129 3.92 .598 4.25 .685 3.47 1.011 4.06 .487 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์
    และแปลผล 

3.83 .408 3.92 .760 4.56 .527 3.56 1.236 4.14 .683 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  และ  
   เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.83 .408 3.69 .751 3.78 1.202 3.00 1.000 3.72 .741 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่านั  และเขยีน 
   ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 .000 3.92 .641 4.33 .707 3.56 1.130 4.11 .523 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  4.00 .000 4.15 .689 4.33 .707 3.78 1.093 4.28 .513 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.02 .476 4.12 .484 4.36 .419 3.64 1.079 4.14 .503 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 30  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่ิ แสดงออกของบณัฑติ คณะบรหารธรุกจิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บริหารธรุกจิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 6  จากบณัฑติ n = 13  จากบณัฑติ n = 9  จากบณัฑติ n = 9  จากบณัฑติ n = 36  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 33 คน ทาํงาน 49 คน ทาํงาน 42 คน ทาํงาน 44 คน ทาํงาน 167 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.03 .513 4.40 .482 4.42 .474 3.89 1.110 4.32 .578 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.17 .753 4.46 .519 4.67 .500 4.33 1.000 4.36 .639 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .632 4.23 .725 4.33 .707 3.78 1.202 4.33 .717 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.17 .408 4.69 .480 4.33 .500 4.00 1.323 4.37 .731 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.83 .408 3.92 .760 4.22 .667 3.56 1.130 4.26 .780 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.00 .632 4.42 .515 4.56 .527 3.78 1.302 4.33 .632 
  ด้านมงุมัน่่  4.13 .754 3.96 .558 4.47 .404 3.67 1.166 4.11 .547 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.33 .816 4.15 .689 4.78 .441 4.00 1.323 4.25 .732 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 .894 3.85 .555 4.44 .726 3.22 1.202 3.94 .591 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั  
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.67 .816 3.85 .689 4.22 .667 3.56 1.424 3.83 .775 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค   4.50 .837 4.00 .707 4.44 .527 3.89 1.269 4.36 .683 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 30  (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.92 .426 3.88 .561 4.23 .550 3.39 1.042 3.98 .535 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความ 
    หรอืจบัใจความได ้

4.00 .632 4.08 .641 4.22 .667 3.44 1.130 4.00 .632 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.17 .753 3.77 .599 4.33 .866 3.44 1.130 4.00 .632 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

4.00 .894 3.77 .832 4.11 1.054 3.44 1.130 3.92 .732 

4. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 4.00 1.095 3.77 .725 4.44 .527 3.33 1.118 4.03 .736 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.50 .548 3.92 .760 4.22 .441 3.33 1.225 3.86 .762 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
   ต่อเนื่อง 

3.83 .753 3.77 .832 4.00 .500 3.00 1.225 3.78 .832 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการ 
    วเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.83 .408 3.92 .760 4.56 .527 3.56 1.236 4.14 .683 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.83 .408 3.69 .751 3.78 1.202 3.00 1.000 3.72 .741 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีน 
    ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 .000 3.92 .641 4.33 .707 3.56 1.130 4.11 .523 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .000 4.15 .689 4.33 .707 3.78 1.093 4.28 .513 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 30  (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหาริ ธรุกจิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 4.17 .548 4.36 .480 4.52 .475 4.00 1.258 4.39 .577 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.17 .753 4.38 .506 4.56 .527 4.00 1.323 4.42 .604 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.17 .753 4.38 .506 4.56 .527 4.11 1.269 4.39 .688 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 4.17 .753 4.31 .630 4.44 .527 3.89 1.269 4.36 .639 
   ประนีประนอม 

รวม 4.02 .476 4.12 .484 4.36 .419 3.64 1.079 4.14 .503 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 31  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะบรหารธรุกจิ ิ    จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  ประเดน็ บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 6  จากบณัฑติ n = 13  จากบณัฑติ n = 9  จากบณัฑติ n = 9  จากบณัฑติ n = 36  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 33 คน ทาํงาน 49 คน ทาํงาน 42 คน ทาํงาน 44 คน ทาํงาน 167 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.07 .561 4.32 .473 4.47 .480 3.91 1.096 4.42 .581 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.33 .516 4.46 .519 4.78 .441 4.44 .726 4.56 .504 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.00 .632 4.46 .519 4.56 .527 4.00 1.118 4.44 .652 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 .632 4.31 .480 4.22 .667 3.78 1.394 4.39 .688 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.17 .753 4.23 .439 4.56 .527 3.89 1.269 4.36 .762 
5. การตรงต่อเวลา 3.83 .753 4.15 .689 4.22 .667 3.44 1.333 4.36 .723 
  ด้านความรู ้ 3.83 .769 3.79 .567 4.28 .605 3.25 .976 4.00 .570 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.83 .753 3.85 .555 4.33 .707 3.33 1.000 4.19 .577 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.83 .753 3.85 .689 4.22 .441 3.44 1.130 3.97 .654 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .894 3.77 .725 4.33 .707 3.33 1.118 3.97 .609 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.67 .816 3.69 .630 4.22 .972 2.89 .928 3.86 .762 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.08 .665 3.92 .640 4.28 .579 3.78 .773 4.03 .639 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.17 .753 4.23 .439 4.67 .500 4.12 .641 4.28 .566 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 .632 3.77 .927 4.00 .707 3.75 1.035 3.89 .747 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 
 



ตารางที่ 31 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  ประเดน็ บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
    และแกป้ญหาั  

4.17 .753 3.85 .689 4.22 .667 3.75 .886 3.97 .736 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้

4.00 .632 3.85 .801 4.22 .833 3.50 .926 4.00 .717 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.00 .689 4.04 .539 4.42 .451 4.03 .737 4.23 .565 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .632 4.31 .480 4.56 .527 4.12 .835 4.42 .649 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.67 .816 3.69 .855 3.78 .667 3.25 1.165 3.86 .723 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.17 .753 4.15 .555 4.78 .441 4.50 .535 4.42 .604 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.17 .753 4.00 .577 4.56 .527 4.25 .707 4.22 .591 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร  
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.25 .671 3.94 .605 4.28 .522 3.81 .717 4.02 .555 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.17 .753 3.62 .870 4.33 .500 3.62 .916 3.94 .674 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

4.33 .816 3.85 .801 3.89 .782 3.62 .916 3.92 .649 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.17 .753 4.08 .494 4.56 .527 4.12 .991 4.06 .754 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.33 .516 4.23 .599 4.33 .707 3.87 .835 4.17 .507 

รวม 4.05 .641 4.02 .519 4.35 .459 3.89 .633 4.15 .526 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 32  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะบรหารธรุกจิ ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

 n = 6  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 33 คน 

n = 13  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 49 คน 

n = 9  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 42 คน 

n = 9  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 44 คน 

n = 36  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 167 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5 83.3 11 84.6 7 77.8 8 88.9 31 86.1 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4 66.7 10 76.9 8 88.9 2 22.2 29 80.6 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3 50.0 8 61.5 4 44.4 7 77.8 26 72.2 
4. ขยนัอดทน 5 83.3 10 76.9 8 88.9 6 66.7 28 77.8 
5. การตรงต่อเวลา 2 33.3 8 61.5 6 66.7 4 44.4 27 75.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 50.0 2 15.4 1 11.1 - - 25 69.4 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  3 50.0 5 38.5 4 44.4 4 44.4 8 22.2 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 2 33.3 3 23.1 3 33.3 2 22.2 10 27.8 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2 33.3 4 30.8 1 11.1 1 11.1 14 38.9 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5 83.3 6 46.2 8 88.9 6 66.7 20 55.6 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  3 50.0 8 61.5 4 44.4 5 55.6 12 33.3 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 
    แกป้ญหา    ั   

2 33.3 5 38.5 5 55.6 3 33.3 17 47.2 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้ 

4 66.7 2 15.4 5 55.6 4 44.4 16 44.4 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       2 33.3 6 46.2 6 66.7 5 55.6 19 52.8 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 16.7 9 69.2 7 77.8 2 22.2 4 11.1 

 



ตารางที่ 32 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (การจดัการ) (การจดัการการผลติ ) (การเงนิ ) (การตลาด)  
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5 83.3 9 69.2 7 77.8 5 55.6 26 72.2 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3 50.0 6 46.2 7 77.8 5 55.6 14 38.9 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2 33.3 1 7.7 - - 1 11.1 - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

- - - - 1 11.1 - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2 33.3 7 53.8 4 44.4 7 77.8 15 41.7 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 2 33.3 3 23.1 1 11.1 3 33.3 19 52.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 33  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ ประมง  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 26)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 8 30.8              1 - 6 เดอืน 1 3.8 

           หญงิ 18 69.2              7- 12 เดอืน 11 42.3 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 2 7.7 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 6 23.1             19 เดอืนขึน้ไป  3 11.5 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 18 69.2              ไมร่ะบุ 9 34.6 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 1 3.8   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 3.8              รฐับาล  12 46.2 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  1 3.8 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 6 23.1              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 1 3.8 

           5 - 9 ปี 2 7.7              เอกชน 12 46.2 

           10 - 14 ปี 3 11.5      

           15 - 19 ปี 8 30.8      

           20 - 24 ปี 2 7.7      

           25 ปีขึน้ไป 4 15.4      

           ไมร่ะบุ 1 3.8     
 
 
 
 
 
                   



ตารางที่ 34  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่่ ่ ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะประมง  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
                     จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 26) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  22.3 53.8 20.8 1.5 - 100.0 3.98 .579 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 30.8  (8) 53.8  (14) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 4.15 .675 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 23.1  (6) 42.3  (11) 30.8  (8) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .834 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 30.8  (8) 46.2  (12) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.04 .824 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 19.2  (5) 73.1  (19) 7.7  (2) - - 100.0  (26) 4.12 .516 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  7.7  (2) 61.5  (16) 30.8  (8) - - 100.0  (26) 3.77 .587 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 6.7 53.8 36.5 2.9 - 100.0 3.64 .535 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.7  (2) 65.4  (17) 26.9  (7) - - 100.0  (26) 3.81 .567 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 3.8  (1) 65.4  (17) 30.8  (8) - - 100.0  (26) 3.73 .533 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   7.7  (2) 50.0  (13) 38.5  (10) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.62 .697 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 7.7  (2) 34.6  (9) 50.0  (13) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.42 .758 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 7.8 43.7 38.8 9.7 - 100.0 3.49 .643 บอย่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 16.0  (4) 52.0  (13) 28.0  (7) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.80 .764 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 3.8  (1) 38.5  (10) 50.0  (13) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.38 .697 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.8  (1) 46.2  (12) 42.3  (11) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.46 .706 บอ่ย 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 7.7  (2) 38.5  (10) 34.6  (9) 19.2  (5) - 100.0  (26) 3.35 .892 บอ่ย 

 



ตารางที่ 34 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  20.8 62.4 16.0 0.8 - 100.0 4.03 .512 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 32.0  (8) 56.0  (14) 12.0  (3) - - 100.0  (25) 4.20 .645 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 32.0  (8) 60.0  (15) 8.0  (2) - - 100.0  (25) 4.24 .597 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  12.0  (3) 68.0  (17) 20.0  (5) - - 100.0  (25) 3.92 .572 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 12.0  (3) 60.0  (15) 28.0  (7) - - 100.0  (25) 3.84 .624 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 16.0  (4) 68.0  (17) 12.0  (3) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.96 .676 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       14.0 64.0 18.0 4.0 - 100.0 3.63 .564 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 4.0  (1) 56.0  (14) 36.0  (9) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.60 .645 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  24.0  (6) 64.0  (16) 8.0  (2) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.08 .702 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  12.0  (3) 64.0  (16) 20.0  (5) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.84 .688 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 16.0  (4) 72.0  (18) 8.0  (2) 4.0  (1) - 100.0  (25) 4.00 .645 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 14.9 56.0 25.5 3.6 - 100.0 3.79 .480 บอยมาก่  
 
 
 
  



ตารางที่ 35  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะประมง ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  จาํแนกตามรายด้าน 
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 26) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเล่ ่ ย รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 20.9 60.5 17.0 1.6 - 100.0 4.01 .518 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 30.8  (8) 53.8  (14) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 4.15 .675 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 30.8  (8) 46.2  (12) 19.2  (5) 3.8  (1) - 100.0  (26) 4.04 .824 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 19.2  (5) 73.1  (19) 7.7  (2) - - 100.0  (26) 4.12 .516 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  7.7  (2) 61.5  (16) 30.8  (8) - - 100.0  (26) 3.77 .587 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 16.0  (4) 68.0  (17) 12.0  (3) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.96 .676 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  11.6 51.5 34.0 2.9 - 100.0 3.73 .525 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 23.1  (6) 42.3  (11) 30.8  (8) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .834 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.7  (2) 65.4  (17) 26.9  (7) - - 100.0  (26) 3.81 .567 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  3.8  (1) 38.5  (10) 50.0  (13) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.38 .697 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 12.0  (3) 60.0  (15) 28.0  (7) - - 100.0  (25) 3.84 .624 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 10.2 54.1 29.8 5.9 - 100.0 3.60 .550 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     3.8  (1) 65.4  (17) 30.8  (8) - - 100.0  (26) 3.73 .533 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 7.7  (2) 50.0  (13) 38.5  (10) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.62 .697 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     7.7  (2) 34.6  (9) 50.0  (13) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.42 .758 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 16.0  (4) 52.0  (13) 28.0  (7) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.80 .764 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.8  (1) 46.2  (12) 42.3  (11) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.46 .706 บอ่ย 

 



ตารางที่ 35 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกริ รม 

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 7.7  (2) 38.5  (10) 34.6  (9) 19.2 (5) - 100.0  (26) 3.35 .892 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 4.0  (1) 56.0  (14) 36.0  (9) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.60 .645 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  24.0  (6) 64.0  (16) 8.0  (2) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.08 .702 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  12.0  (3) 64.0  (16) 20.0  (5) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.84 .688 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    16.0  (4) 72.0  (18) 8.0  (2) 4.0  (1) - 100.0  (25) 4.00 .645 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 25.3 61.3 13.4 - - 100.0 4.12 .552 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 32.0  (8) 56.0  (14) 12.0  (3) - - 100.0  (25) 4.20 .645 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 32.0  (8) 60.0  (15) 8.0  (2) - - 100.0  (25) 4.24 .597 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกั ลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 12.0  (3) 68.0  (17) 20.0  (5) - - 100.0  (25) 3.92 .572 บอ่ยมาก 

รวม 14.9 56.0 25.5 3.6 - 100.0 3.79 .480 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 36  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะประมง   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 26) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  28.7 45.0 24.0 2.3 - 100.0 4.00 .674 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 34.6  (9) 57.7  (15) 7.7  (2) - - 100.0  (26) 4.27 .604 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 38.5  (10) 46.2  (12) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 4.23 .710 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 24.0  (6) 40.0  (10) 32.0  (8) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.84 .850 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  23.1  (6) 42.3  (11) 34.6  (9) - - 100.0  (26) 3.88 .766 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 23.1  (6) 38.5  (10) 30.8  (8) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.77 .908 มาก 
  ด้านความรู้ 4.0 56.0 40.0 - - 100.0 3.64 .463 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 8.0  (2) 56.0  (14) 36.0  (9) - - 100.0  (25) 3.72 .614 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.0  (1) 48.0  (12) 48.0  (12) - - 100.0  (25) 3.56 .583 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 64.0  (16) 36.0  (9) - - 100.0  (25) 3.64 .490 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.0  (1) 56.0  (14) 40.0  (10) - - 100.0  (25) 3.64 .569 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.9 56.3 34.9 4.9 - 100.0 3.60 .525 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 7.7  (2) 76.9  (20) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 3.92 .484 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.0  (1) 40.0  (10) 56.0  (14) - - 100.0  (25) 3.48 .586 ปานกลาง 
3. - 57.7  (15) 34.6  (9) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.50 .648 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.8  (1) 50.0  (13) 34.6  (9) 11.5  (3) - 100.0  (26) 3.46 .761 ปานกลาง 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 36 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             13.5 48.1 33.6 4.8 - 100.0 3.70 .574 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 26.9  (7) 57.7  (15) 15.4  (4) - - 100.0  (26) 4.12 .653 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.8  (1) 38.5  (10) 50.0  (13) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.38 .697 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 15.4  (4) 57.7  (15) 23.1  (6) 3.8  (1) - 100.0  (26) 3.85 .732 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 7.7  (2) 38.5  (10) 46.2  (12) 7.7  (2) - 100.0  (26) 3.46 .761 ปานกลาง 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       8.0 53.0 37.0 2.0 - 100.0 3.67 .548 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 52.0  (13) 44.0  (11) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.48 .586 ปานกลาง 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั - 52.0  (13) 44.0  (11) 4.0  (1) - 100.0  (25) 3.48 .586 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      12.0  (3) 52.0  (13) 34.6  (9) - - 100.0  (25) 3.76 .663 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 20.0  (5) 56.0  (14) 24.0  (6) - - 100.0  (25) 3.96 .676 มาก 

รวม 12.5 51.3 33.4 2.8 - 100.0 3.77 .495 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 37  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 26) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.00 80.00 4.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.70 74.00 2.8000 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.27 85.40 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.23 84.60 4.9200   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.12 82.40 4.4800 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.84 76.80 3.3600   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.38 67.60 1.5200 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.88 77.60 3.5200   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.85 77.00 3.4000 

5. การตรงต่อเวลา 3.77 75.40 3.0800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.46 69.20 1.8400 

  ด้านความรู้ 3.64 72.80 2.5600    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.67 73.40 2.6800 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.72 74.40 2.8800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.56 71.20 2.2400          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.64 72.80 2.5600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.48 69.60 1.9200 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.64 72.80 2.5600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.48 69.60 1.9200 

  3.60 72.00 2.4000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.92 78.40 3.6800   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.76 75.20 3.0400 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.48 69.60 1.9200   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.96 79.20 3.8400 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.50 70.00 2.0000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.77 75.40 3.0800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.46 69.20 1.8400        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 38  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ ประมงต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 26)                                                                                  
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   17 2 1 1 1 1 - - - - 23 88.5 8.231 1 

2. ความขยนัอดทน 1 6 3 7 3 3 1 2 - - 26 100.0 6.923 2 

3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 2 3 1 4 2 5 2 - - 23 88.5 5.731 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 3 7 2 3 2 2 1 1 - 21 80.8 5.308 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - 4 2 2 6 1 3 2 2 1 23 88.5 5.000 5 

6. การตรงต่อเวลา - 1 2 4 3 3 4 1 3 1 22 84.6 4.308 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - 1 - 1 1 2 1 5 3 1 15 57.7 2.231 7 

8. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1 2 - 1 - 2 - - 6 - 12 46.2 2.192 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 - 2 1 1 - 1 - - - 7 26.9 2.038 9 

10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - 2 - 1 - - 2 2 2 2 11 42.3 1.731 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 1 - 1 1 1 4 - - 2 10 38.5 1.731 10 

12.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 3 - - 2 - 3 - 1 9 34.6 1.692 11 

13.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 1 1 1 1 1 - 2 - 1 8 30.8 1.615 12 

14.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - 1 - 1 - 1 1 1 3 3 11 42.3 1.423 13 

15.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 - 1 2 2 - 1 1 8 30.8 1.346 14 

16.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 - - 1 - - - 2 1 6 11 42.3 1.192 15 

17.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 1 1 - - - 1 1 3 7 26.9 0.885 16 

18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - 1 1 - 2 1 2 7 26.9 0.808 17 

19.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - 1 - - 2 1 4 15.4 0.385 18 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - 1 - - - 1 2 7.7 0.231 19 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - - - 



ตารางที่ 39  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ มนุษยศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 52) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 19 36.5              1 - 6 เดอืน - - 

           หญงิ 32 61.5              7- 12 เดอืน 14 26.9 

           ไมร่ะบุ 1 1.9             13 -18 เดอืน 19 36.5 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                19 เดอืนขึน้ไป  7 13.5 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 15 28.8              ไมร่ะบุ 12 23.1 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 28 53.8   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 6 11.5              รฐับาล  7 13.5 

           อื่นๆ  2 3.8              รฐัวสิาหกจิ  2 3.8 

           ไมร่ะบุ  1 1.9              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 1 1.9 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                เอกชน 42 80.8 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 18 34.6      

           5 - 9 ปี 9 17.3      

           10 - 14 ปี 5 9.6      

           15 - 19 ปี 8 15.4      

           20 - 24 ปี 3 5.8     

           25 ปีขึน้ไป 6 11.5     

           ไมร่ะบุ 3 5.8     
 
 

                   



ตารางที่ 40  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 52) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑิ ิต บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  41.7 43.2 13.1 1.9 - 100.0 4.24 .655 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 49.0  (25) 41.2  (21) 9.8  (5) - - 100.0  (51) 4.39 .666 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 51.9  (27) 36.5  (19) 9.6  (5) 1.9  (1) - 100.0  (52) 4.38 .745 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 40.4  (21) 38.5  (20) 17.3  (9) 3.8  (2) - 100.0  (52) 4.15 .849 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 46.2  (24) 42.3  (22) 11.5  (6) - - 100.0  (52) 4.35 .683 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  21.2  (11) 57.7  (30) 17.3  (9) 3.8  (2) - 100.0  (52) 3.96 .740 บอ่ยมาก 

22.6 48.6 25.0 3.8 - 100.0 3.90 .702   ด้านความรู้ บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 21.2  (11) 51.9  (27) 13 1.9  (1) - 100.0  (52) 3.92 .737 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 26.9  (14) 48.1  (25) 21.2  (11) 3.8  (2) - 100.0  (52) 3.98 .804 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   19.2  (10) 57.7  (30) 21.2  (11) 1.9  (1) - 100.0  (52) 3.94 .698 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 23.1  (12) 36.5  (19) 32.7  (17) 7.7  (4) - 100.0  (52) 3.75 .905 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 23.7 43.0 25.1 6.3 1.9 100.0 3.80 .866 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 25.5  (13) 45.1  (23) 21.6  (11) 7.8  (4) - 100.0  (51) 3.88 .887 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มัั กจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  19.2  (10) 44.2  (23) 26.9  (14) 7.7  (4) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.71 .936 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 30.8  (16) 38.5  (20) 25.0  (13) 3.8  (2) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.92 .947 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 19.2  (10) 44.2  (23) 26.9  (14) 5.8  (3) 3.8  (2) 100.0  (52) 3.69 .981 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 40 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  43.2 40.9 15.1 0.4 0.4 100.0 4.25 .636 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 42.3  (22) 42.3  (22) 15.4  (8) - - 100.0  (52) 4.27 .717 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 46.2  (24) 44.2  (23) 9.6  (5) - - 100.0  (52) 4.37 .658 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  34.6  (18) 46.2  (24) 19.2  (10) - - 100.0  (52) 4.15 .724 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 50.0  (26) 30.8  (16) 17.3  (9) 1.9  (1) - 100.0  (52) 4.29 .825 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 43.1  (22) 41.2  (21) 13.7  (7) - 2.0  (1) 100.0  (51) 4.24 .839 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       26.4 44.7 25.0 3.4 0.5 100.0 3.93 .686 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 13.5  (7) 46.2  (24) 32.7  (17) 5.8  (3) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.63 .864 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่ั าน และ 30.8  (16) 34.6  (18) 28.8  (15) 5.8  (3) - 100.0  (52) 3.90 .913 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  30.8  (16) 53.8  (28) 15.4  (8) - - 100.0  (52) 4.15 .668 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 30.8  (16) 44.2  (23) 23.1  (12) 1.9  (1) - 100.0  (52) 4.04 .791 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 32.5 43.9 20.1 3.0 0.5 100.0 4.03 .633 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 41  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คา่ ่ เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 52) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 39.9 44.2 14.0 1.6 0.4 100.0 4.21 .659 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 49.0  (25) 41.2  (21) 9.8  (5) -  -  100.0  (51) 4.39 .666 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 40.4  (21) 38.5  (20) 17.3  (9) 3.8  (2) -  100.0  (52) 4.15 .849 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 46.2  (24) 42.3  (22) 11.5  (6) -  -  100.0  (52) 4.35 .683 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  21.2  (11) 57.7  (30) 17.3  (9) 3.8  (2) -  100.0  (52) 3.96 .740 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 43.1  (22) 41.2  (21) 13.7  (7) -  2.0  (1) 100.0  (51) 4.24 .839 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  35.6 40.9 19.7 3.4 0.5 100.0 4.08 .683 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 51.9  (27) 36.5  (19) 9.6  (5) 1.9  (1) -  100.0  (52) 4.38 .745 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 21.2  (11) 51.9  (27) 25.0  (13) 1.9  (1) -  100.0  (52) 3.92 .737 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  19.2  (10) 44.2  (23) 26.9  (14) 7.7  (4) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.71 .936 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 50.0  (26) 30.8  (16) 17.3  (9) 1.9  (1) -  100.0  (52) 4.29 .825 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 25.0 44.9 24.9 4.4 0.8 100.0 3.90 .716 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     26.9  (14) 48.1  (25) 21.2  (11) 3.8  (2) -  100.0  (52) 3.98 .804 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 19.2  (10) 57.7  (30) 21.2  (11) 1.9  (1) -  100.0  (52) 3.94 .698 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     25.5  (12) 36.5  (19) 32.7  (17) 7.7  (4) -  100.0  (52) 3.75 .905 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 25.5  (13) 45.1  (23) 21.6  (11) 7.8  (4) -  100.0  (51) 3.88 .887 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 30.8  (16) 38.5  (20) 25.0  (13) 1.9  (2) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.92 .947 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 41 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 19.2  (10) 44.2  (23) 26.9  (14) 5.8  (3) 3.8  (2) 100.0  (52) 3.69 .981 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 13.5  (7) 46.2  (24) 32.7  (17) 5.8  (3) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.63 .864 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  30.8  (16) 34.6  (18) 28.8  (15) 5.8  (3) -  100.0  (52) 3.90 .913 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  30.8  (16) 53.8  (28) 15.4  (8) -  -  100.0  (52) 4.15 .668 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    30.8  (16) 44.2  (23) 23.1  (12) 1.9  (1) -  100.0  (52) 4.04 .791 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 41.0 44.2 14.7 -  -  100.0 4.26 .620 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 42.3  (22) 42.3  (22) 15.4  (8) -  -  100.0  (52) 4.27 .717 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 46.2  (24) 44.2  (23) 9.6  (5) -  -  100.0  (52) 4.37 .658 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  34.6  (18) 46.2  (24) 19.2  (10) -  -  100.0  (52) 4.15 .724 บอ่ยมาก 

รวม 32.5 43.9 20.1 3.0 0.5 100.0 4.03 .633 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 42  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะมนุษยศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 52) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  46.5 38.1 12.7 2.3 0.4 100.0 4.28 .690 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 50.0  (26) 44.2  (23) 5.8  (3) -  -  100.0  (52) 4.44 .608 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 50.0  (26) 40.4  (21) 9.6  (5) -  -  100.0  (52) 4.40 .664 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 44.2  (23) 36.5  (19) 15.4  (8) 3.8  (2) -  100.0  (52) 4.21 .848 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  51.9  (27) 30.8  (16) 15.4  (8) 1.9  (1) -  100.0  (52) 4.33 .810 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 36.5  (19) 38.5  (20) 17.3  (9) 5.8  (3) 1.9  (1) 100.0  (52) 4.02 .980 มาก 
  ด้านความรู้ 23.2 46.9 24.6 5.3 -  100.0 3.87 .732 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 32.7  (17) 48.1  (25) 19.2  (10) -  -  100.0  (52) 4.13 .715 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 19.6  (10) 45.1  (23) 29.4  (15) 5.9  (3) -  100.0  (51) 3.78 .832 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 21.2  (11) 50.0  (26) 21.2  (11) 7.7  (4) -  100.0  (52) 3.85 .849 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 19.2  (10) 44.2  (23) 28.8  (15) 7.7  (4) -  100.0  (52) 3.75 .860 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 22.1 48.1 23.6 4.8 1.4 100.0 3.85 .781 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 28.8  (15) 57.7  (30) 13.5  (7) -  -  100.0  (52) 4.15 .638 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 21.2  (11) 44.2  (23) 25.0  (13) 7.7  (4) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.75 .947 มาก 
3. 15.4  (8) 50.0  (26) 26.9  (14) 5.8  (3) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.71 .871 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 23.1  (12) 40.4  (21) 28.8  (15) 5.8  (3) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.77 .942 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 42 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             25.0 50.0 21.6 2.9 0.5 100.0 3.96 .627 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 26.9  (14) 55.8  (29) 17.3  (9) -  -  100.0  (52) 4.10 .664 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 11.5  (6) 44.2  (23) 34.6  (18) 7.7  (4) 1.9  (1) 100.0  (52) 3.56 .873 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 36.5  (19) 50.0  (26) 11.5  (6) 1.9  (1) -  100.0  (52) 4.21 .723 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 25.0  (13) 50.0  (26) 23.1  (12) 1.9  (1) -  100.0  (52) 3.98 .754 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       17.0 51.9 28.2 2.4 0.5 100.0 3.83 .599 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 7.8  (4) 51.0  (26) 37.3  (19) 3.9  (2) -  100.0  (51) 3.63 .692 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 5.9  (3) 49.0  (25) 39.2  (20) 3.9  (2) 2.0  (1) 100.0  (51) 3.53 .758 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      23.1  (12) 59.6  (31) 15.4  (8) 1.9  (1) -  100.0  (52) 4.04 .685 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 30.8  (16) 48.1  (25) 21.2  (11) -  -  100.0  (52) 4.10 .721 มาก 

รวม 27.7 46.6 21.7 3.5 0.6 100.0 3.97 .625 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 43  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 52) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.28 85.60 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.96 79.20 3.8400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.44 88.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.40 88.00 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.10 82.00 4.4000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.21 84.20 4.8400   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.56 71.20 2.2400 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.33 86.60 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.21 84.20 4.8400 

5. การตรงต่อเวลา 4.02 80.40 4.0800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.98 79.60 3.9200 

  ด้านความรู้ 3.87 77.40 3.4800    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.83 76.60 3.3200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.13 82.60 4.5200          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.78 75.60 3.1200          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.85 77.00 3.4000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.63 72.60 2.5200 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.75 75.00 3.0000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.53 70.60 2.1200 

  3.85 77.00 3.4000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.15 83.00 4.6000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.04 80.80 4.1600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.75 75.00 3.0000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.10 82.00 4.4000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.71 74.20 2.8400       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.97 79.40 3.8800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.77 75.40 3.0800        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 44  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ มนุษยศาสตร ์ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 52)                                                                       
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   21 5 5 2 3 1 5 3 1   46 88.5 6.981 1 

2. ความขยนัอดทน 7 5 9 11 1 1 1 1 9 1 46 88.5 5.788 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 12 11 5 1 3 1 3 2 3 43 82.7 5.615 3 

4. การตรงต่อเวลา 1 6 9 5 10 3 4 1 2 3 44 84.6 5.231 4 

5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 10 1 5 3 8 4 2 7 1 2 43 82.7 5.212 5 

6. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2 6 3 5 4 2 3 8 1 5 39 75.0 4.038 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5 2 1 1 8 7 4 5 2 5 40 76.9 3.962 7 

8. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 3 1 1 5 3 5 3 4 2 27 51.9 2.423 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 1 1 2 1 8 - - 2 - 17 32.7 1.942 9 

10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 2 1 5 1 3 - 1 4 1 18 34.6 1.808 10 

11.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - 1 1 4 1 2 4 3 2 2 20 38.5 1.769 11 

12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - 2 1 2 1 2 5 3 2 3 21 40.4 1.769 11 

13.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - 1 2 4 5 4 2 5 24 46.2 1.712 12 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 1 - - 2 2 6 2 7 4 25 48.1 1.712 12 

15.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 2 - 1 3 1 2 3 5 3 20 38.5 1.500 13 

16.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 2 - - 2 4 4 2 6 20 38.5 1.231 14 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 1 1 2 1 1 - 1 - 2 10 19.2 1.096 15 

18.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - 2 1 - 2 1 2 1 1 10 19.2 0.885 16 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 1 - 1 - - 1 1 1 3 8 15.4 0.538 17 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - 1 - - 1 1.9 0.058 18 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 



ตารางที่ 45  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  4  จากบณัฑติทาํงาน  18  คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  25 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  19 คน n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  8 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.80 .283 4.13 .732 4.40 .346 3.60 .566 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 5.00 .000 4.25 .707 4.67 .577 4.00 .000 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.75 .500 4.56 .726 4.33 .577 3.50 .707 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.75 .500 4.11 .928 4.33 .577 3.50 .707 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 5.00 .000 4.11 .782 4.67 .577 3.50 .707 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.50 .577 3.78 .972 4.00 .000 3.50 .707 
  ด้านความรู้ 4.38 .750 3.92 .661 4.42 .382 3.63 .530 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.50 .577 4.11 .601 4.00 .000 4.00 .000 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 4.25 .957 4.11 .782 4.33 .577 3.50 .707 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.50 .577 3.78 .667 4.67 .577 3.50 .707 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 4.25 .957 3.67 .866 4.67 .577 3.50 .707 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.19 .625 3.86 .885 4.50 .433 3.13 .177 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.50 .577 3.89 1.054 4.67 .577 3.50 .707 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 4.00 .816 3.67 1.000 4.00 .000 3.00 .000 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.25 .500 4.00 .707 4.67 .577 3.00 .000 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.00 .816 3.89 .928 4.67 .577 3.00 .000 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 45 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.65 .342 4.18 .578 4.40 .566 3.50 .707 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.75 .500 4.33 .500 4.67 .577 3.50 .707 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 5.00 .000 4.11 .601 4.67 .577 3.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 4.50 .577 4.22 .667 4.33 .577 3.50 .707 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.50 .577 4.11 .928 4.67 .577 3.50 .707 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.50 .577 4.11 .782 4.50 .707 3.50 .707 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.44 .657 3.83 .718 4.25 .250 3.13 .177 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.50 .577 3.56 1.130 4.00 .000 3.00 .000 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 4.25 .957 3.78 .667 4.00 .000 3.00 .000 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.50 .577 4.00 .707 4.33 .577 3.00 .000 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.50 .577 4.00 .707 4.67 .577 3.50 .707 

รวม 4.51 .374 3.94 .648 4.34 .482 3.41 .193 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 

 



ตารางที่ 45 (ตอ่   /  สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรริ มที่แสดงออกของบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  1  จากบณัฑติทาํงาน  6  คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  26 คน n  = 3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.80 - 4.67 .416 4.60 .428 3.00 .529 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 - 4.67 .577 4.75 .463 3.33 .577 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 - 5.00 .000 4.62 .518 3.00 1.000 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 - 4.67 .577 4.50 .535 2.33 .577 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 - 4.67 .577 4.75 .463 3.67 .577 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.00 - 4.33 .577 4.38 .518 2.67 .577 
  ด้านความรู้ 3.75 - 4.25 .250 3.81 .853 2.92 .764 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 - 4.67 .577 3.62 .916 3.33 .577 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 4.00 - 4.67 .577 3.75 1.035 3.00 1.000 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 - 4.00 .000 4.00 .756 3.00 1.000 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.00 - 3.67 .577 3.88 .835 2.33 .577 
  ด้านทกัษะทางปัญญา - - 3.92 .382 3.84 .823 2.08 1.04 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - - 4.00 .000 3.88 .835 2.67 1.155 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 4.00 - 4.00 .000 3.75 1.035 2.00 1.000 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.00 - 4.00 1.000 4.12 .835 2.00 1.000 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.00 - 3.67 .577 3.62 .916 1.67 1.155 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 45 (ตอ่ )   /   สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญิ ญา 
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.00 - 4.40 .200 4.45 .707 3.20 .400 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 - 4.67 .577 4.38 .744 3.00 .000 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.00 - 4.33 .577 4.50 .756 4.00 .000 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 4.00 - 4.00 1.000 4.38 .744 3.33 .577 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.00 - 4.33 .577 4.50 .926 3.00 1.000 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 - 4.67 .577 4.50 .756 2.67 1.528 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.50 - 4.08 .382 4.13 .802 3.08 .382 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 - 3.67 .577 4.00 .926 2.67 .577 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.00 - 4.67 .577 4.00 1.069 3.33 .577 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.00 - 4.33 .577 4.25 .707 3.33 .577 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.00 - 3.67 .577 4.25 .707 3.00 .000 

รวม - - 4.29 .139 4.20 .646 2.88 .593 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 45 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสิ ตรบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
 S.D.     S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 2  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 6  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 7 คน ทาํงาน 15 คน ทาํงาน 9 คน ทาํงาน 24 คน ทาํงาน 15 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.80 1.131 4.60 .529 4.10 .622 4.10 .577 4.33 .468 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .500 4.00 .816 4.50 .548 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.50 .707 4.67 .577 4.25 .500 4.25 .957 4.67 .516 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 1.414 4.67 .577 4.00 .816 4.00 .816 4.17 .753 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .500 4.25 .500 4.17 .753 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 .707 4.33 .577 3.75 .957 4.00 .000 4.17 .408 
  ด้านความรู ้ 4.13 .884 3.58 .520 3.81 .898 3.69 .718 4.13 .565 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 1.414 3.67 .577 3.75 .957 3.50 .577 4.00 .894 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ   
    หรอืจบัใจความได ้

4.50 .707 3.67 .577 3.75 .957 3.75 .500 4.33 .516 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.50 .707 3.67 .577 3.75 .957 3.75 .500 4.17 .408 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 3.50 .707 3.33 .577 4.00 .816 3.75 1.500 4.00 .894 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 



ตารางที่ 45 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 .707 3.92 .946 3.94 .774 3.56 1.197 4.13 .494 
1. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 4.00 .000 3.67 1.155 4.25 .500 3.00 .816 4.17 .753 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.50 .707 4.00 1.000 3.75 .957 3.75 1.500 4.17 .408 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 1.414 4.33 .577 3.75 .957 4.00 1.414 4.17 .753 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
    ต่อเนื่อง 

3.50 .707 3.67 1.155 4.00 .816 3.50 1.291 4.00 .632 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่  
        และความรบัผดชอบิ  

4.30 .707 4.80 .346 4.45 .526 3.85 .790 4.37 .572 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .000 5.00 .000 4.50 .577 3.75 .957 4.17 .753 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.50 .707 5.00 .000 4.50 .577 3.75 .957 4.50 .548 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 
   ประนีประนอม 

4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .500 3.75 .957 4.17 .753 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.50 .707 4.67 .577 4.50 .577 4.25 .957 4.50 .837 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.50 .707 4.67 .577 4.50 .577 3.75 .957 4.50 .548 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 45 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสติ รบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร    
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

4.13 .884 3.92 .764 4.25 .736 3.50 .736 4.04 .534 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์
    และแปลผล 

3.50 .707 3.67 .577 3.75 .957 2.75 .500 3.67 .816 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  และ  
   เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

4.50 .707 3.67 1.528 4.50 .577 3.25 1.258 4.00 1.095 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั และเขยีน 
   ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.50 .707 4.00 1.000 4.50 .577 4.25 .500 4.33 .516 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  4.00 1.414 4.33 .577 4.25 .957 3.75 1.258 4.17 .753 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.02 .868 4.21 .490 4.13 .681 3.76 .710 4.21 .406 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 46  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  4  จากบณัฑติทาํงาน  18  คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  25 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  19 คน n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  8 คน 

  ด้านสาํนึกดี 4.75 .300 4.03 .705 4.40 .566 3.60 .566 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 5.00 .000 4.25 .707 4.67 .577 4.00 .000 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.75 .500 4.11 .928 4.33 .577 3.50 .707 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 5.00 .000 4.11 .782 4.67 .577 3.50 .707 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.50 .577 3.78 .972 4.00 .000 3.50 .707 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.50 .577 4.11 .782 4.50 .707 3.50 .707 
  ด้านมงุมัน่่  4.44 .427 4.11 .719 4.25 .250 3.50 .354 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.75 .500 4.56 .726 4.33 .577 3.50 .707 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.50 .577 4.11 .601 4.00 .000 4.00 .000 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  4.00 .816 3.67 1.000 4.00 .000 3.00 .000 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.50 .577 4.11 .928 4.67 .577 3.50 .707 
  ด้านสร้างสรรค ์ 4.35 .500 3.87 .753 4.47 .416 3.25 .212 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 4.25 .957 4.11 .782 4.33 .577 3.50 .707 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.50 .577 3.78 .667 4.67 .577 3.50 .707 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 4.25 .957 3.67 .866 4.67 .577 3.50 .707 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.50 .577 3.89 1.054 4.67 .577 3.50 .707 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 46 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.25 .500 4.00 .707 4.67 .577 3.00 .000 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.00 .816 3.89 .928 4.67 .577 3.00 .000 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.50 .577 3.56 1.130 4.00 .000 3.00 .000 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 4.25 .957 3.78 .667 4.00 .000 3.00 .000 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.50 .577 4.00 .707 4.33 .577 3.00 .000 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.50 .577 4.00 .707 4.67 .577 3.50 .707 
  ด้านสามคัคี 4.75 .319 4.22 .500 4.56 .509 3.50 .707 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.75 .500 4.33 .500 4.67 .577 3.50 .707 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 5.00 .000 4.11 .601 4.67 .577 3.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  4.50 .577 4.22 .667 4.33 .577 3.50 .707 

รวม 4.51 .374 3.94 .648 4.34 .482 3.41 .193 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 46 (ตอ่ )   /   สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  1  จากบณัฑติทาํงาน  6  คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  26 คน n  = 3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.80 - 4.60 .346 4.58 .446 2.93 .577 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 - 4.67 .577 4.75 .463 3.33 .577 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 - 4.67 .577 4.50 .535 2.33 .577 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 - 4.67 .577 4.75 .463 3.67 .577 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.00 - 4.33 .577 4.38 .518 2.67 .577 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 - 4.67 .577 4.50 .756 2.67 1.528 
  ด้านมงุมัน่่  4.00 - 4.50 .000 4.13 .768 2.83 .878 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 - 5.00 .000 4.62 .518 3.00 1.000 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 - 4.67 .577 3.62 .916 3.33 .577 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  4.00 - 4.00 .000 3.75 1.035 2.00 1.000 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.00 - 4.33 .577 4.50 .926 3.00 1.000 
  ด้านสร้างสรรค ์ - - 4.03 .351 3.98 .770 2.70 .721 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 4.00 - 4.67 .577 3.75 1.035 3.00 1.000 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 - 4.00 .000 4.00 .756 3.00 1.000 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.00 - 3.67 .577 3.88 .835 2.33 .577 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - - 4.00 .000 3.88 .835 2.67 1.155 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคริ าะห ์      บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 46  (ตอ่ )   /   สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.00 - 4.00 1.000 4.12 .835 2.00 1.000 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.00 - 3.67 .577 3.62 .916 1.67 1.155 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 - 3.67 .577 4.00 .926 2.67 .577 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.00 - 4.67 .577 4.00 1.069 3.33 .577 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.00 - 4.33 .577 4.25 .707 3.33 .577 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.00 - 3.67 .577 4.25 .707 3.00 .000 
  ด้านสามคัคี 4.00 - 4.33 .577 4.42 .684 3.44 .192 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 - 4.67 .577 4.38 .744 3.00 .000 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.00 - 4.33 .577 4.50 .756 4.00 .000 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  4.00 - 4.00 1.000 4.38 .744 3.33 .577 

รวม - - 4.29 .139 4.20 .646 2.88 .593 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 46 (ตอ่ )   /  สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 2  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 6  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 7 คน ทาํงาน 15 คน ทาํงาน 9 คน ทาํงาน 24 คน ทาํงาน 15 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.00 1.131 4.60 .400 4.15 .619 4.00 .542 4.30 .518 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .500 4.00 .816 4.50 .548 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 1.414 4.67 .577 4.00 .816 4.00 .816 4.17 .753 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .500 4.25 .500 4.17 .753 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 .707 4.33 .577 3.75 .957 4.00 .000 4.17 .408 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.50 .707 4.67 .577 4.50 .577 3.75 .957 4.50 .548 
  ด้านมงุมัน่่  3.88 .884 4.25 .433 4.06 .718 3.94 .944 4.33 .376 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.50 .707 4.67 .577 4.25 .500 4.25 .957 4.67 .516 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 1.414 3.67 .577 3.75 .957 3.50 .577 4.00 .894 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํั งาน มกัจะเสนอแนะ 
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.50 .707 4.00 1.000 3.75 .957 3.75 1.500 4.17 .408 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค   4.50 .707 4.67 .577 4.50 .577 4.25 .957 4.50 .837 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 46 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 4.05 .778 3.80 .721 4.05 .759 3.58 .854 4.10 .469 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความ 
    หรอืจบัใจความได ้

4.50 .707 3.67 .577 3.75 .957 3.75 .500 4.33 .516 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.50 .707 3.67 .577 3.75 .957 3.75 .500 4.17 .408 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.50 .707 3.33 .577 4.00 .816 3.75 1.500 4.00 .894 

4. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 4.00 .000 3.67 1.155 4.25 .500 3.00 .816 4.17 .753 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 1.414 4.33 .577 3.75 .957 4.00 1.414 4.17 .753 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
   ต่อเนื่อง 

3.50 .707 3.67 1.155 4.00 .816 3.50 1.291 4.00 .632 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการ 
    วเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.50 .707 3.67 .577 3.75 .957 2.75 .500 3.67 .816 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

4.50 .707 3.67 1.528 4.50 .577 3.25 1.258 4.00 1.095 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีน 
    ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.50 .707 4.00 1.000 4.50 .577 4.25 .500 4.33 .516 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 1.414 4.33 .577 4.25 .957 3.75 1.258 4.17 .753 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 46 (ตอ่ )   /    สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 4.17 .707 4.89 .192 4.42 .500 3.75 .833 4.28 .612 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .000 5.00 .000 4.50 .577 3.75 .957 4.17 .753 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.50 .707 5.00 .000 4.50 .577 3.75 .957 4.50 .548 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .500 3.75 .957 4.17 .753 
   ประนีประนอม 

รวม 4.02 .868 4.21 .490 4.13 .681 3.76 .710 4.21 .406 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 47  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะมนุษยศาสตร ์   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                 
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลิ ปศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  4  จากบณัฑติทาํงาน  18  คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  25 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  19 คน n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  8 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.80 .400 4.36 .631 4.47 .416 4.00 .000 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 5.00 .000 4.56 .527 4.33 .577 4.00 .000 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 5.00 .000 4.33 .707 4.67 .577 4.00 .000 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.75 .500 4.33 .707 4.67 .577 4.00 .000 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.75 .500 4.22 .833 4.67 .577 4.00 .000 
5. การตรงต่อเวลา 4.50 1.000 4.33 .707 4.00 .000 4.00 .000 
  ด้านความรู้ 4.56 .515 3.83 .673 4.67 .577 3.50 .000 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.75 .500 4.11 .601 4.67 .577 4.00 .000 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.50 .577 3.67 .866 4.67 .577 3.00 .000 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.50 .577 3.78 .833 4.67 .577 3.00 .000 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.50 .577 3.78 .667 4.67 .577 4.00 .000 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.44 .427 3.75 .718 4.25 .433 3.25 .000 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.75 .500 4.11 .601 4.33 .577 4.00 .000 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.50 .577 3.67 .866 4.33 .577 3.00 .000 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  4.25 .500 3.56 .882 4.33 .577 3.00 .000 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 4.25 .500 3.67 .866 4.00 .000 3.00 .000 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 47 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตริ บณัฑิต ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  4.31 .239 3.97 .491 4.25 .433 3.88 .177 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.75 .500 4.00 .707 4.33 .577 4.00 .000 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.75 .500 3.56 .726 4.33 .577 3.50 .707 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.50 .577 4.22 .441 4.00 .000 4.00 .000 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.25 .500 4.11 .601 4.33 .577 4.00 .000 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.94 .315 3.83 .559 4.25 .250 3.00 .000 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.75 .500 3.67 .866 4.00 .000 3.00 .000 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.75 .500 3.33 1.118 4.00 .000 3.00 .000 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.25 .500 4.11 .333 4.33 .577 3.00 .000 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .000 4.22 .667 4.67 .577 3.00 .000 

รวม 4.43 .206 3.97 .527 4.38 .360 3.55 .034 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 47 (ตอ่ )   /   สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  1  จากบณัฑติทาํงาน  6  คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  26 คน n  = 3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.80 - 4.73 .462 4.50 .756 2.93 .757 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.00 - 5.00 .000 4.62 .518 3.33 .577 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 3.00 - 4.67 .577 4.75 .463 3.67 .577 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 - 4.67 .577 4.38 .916 2.33 .577 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 - 4.67 .577 4.50 .926 3.00 1.000 
5. การตรงต่อเวลา 4.00 - 4.67 .577 4.25 1.165 2.33 1.528 
  ด้านความรู้ 3.75 - 3.88 .530 3.94 .776 2.83 .577 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.00 - 4.67 .577 4.12 .835 3.33 .577 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.00 - 4.00 .000 4.00 .756 3.33 .577 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 - 3.67 .577 4.00 .756 2.33 .577 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.67 .577 3.62 .916 2.33 .577 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 - 4.17 .144 4.22 .850 2.50 1.146 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 - 4.67 .577 4.38 .744 3.33 .577 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 - 4.00 .000 4.00 1.069 2.00 1.000 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  4.00 - 4.00 .000 4.12 .835 2.33 1.528 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.00 - 4.00 1.000 4.38 .916 2.33 1.528 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 47 (ตอ่ )   /   สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑิต ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  4.00 - 4.42 .289 3.94 .729 2.83 .878 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 - 4.67 .577 4.00 .535 3.33 .577 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.00 - 4.00 .000 3.50 .926 2.00 1.000 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.00 - 4.67 .577 4.25 .886 3.00 1.000 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 - 4.33 .577 4.00 .926 3.00 1.000 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.00 - 3.75 .433 4.13 .598 3.08 .629 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 - 3.67 .577 4.12 .641 3.33 .577 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.67 .577 4.00 .535 2.67 .577 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.00 - 4.00 .000 4.12 .641 3.00 1.000 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 - 3.67 .577 4.25 .707 3.33 .577 

รวม 3.86 - 4.26 .168 4.16 .699 2.84 .756 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 47 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.     S.D.   S.D.   
 n = 2  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 6  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 7 คน ทาํงาน 15 คน ทาํงาน 9 คน ทาํงาน 24 คน ทาํงาน 15 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.80 .849 4.80 .200 4.20 .632 3.80 .712 4.33 .413 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.00 .000 5.00 .000 4.50 .577 4.25 .500 4.17 .753 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3.50 .707 5.00 .000 4.50 .577 4.00 .816 4.33 .516 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 1.414 4.67 .577 4.25 .957 3.50 .577 4.33 .516 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 1.414 5.00 .000 4.25 .500 3.75 .957 4.67 .516 
5. การตรงต่อเวลา 3.50 .707 4.33 .577 3.50 1.000 3.50 1.291 4.17 .753 
  ด้านความรู ้ 3.88 .530 3.67 .629 4.06 1.087 3.44 .826 3.92 .540 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.50 .707 4.00 1.000 4.25 .957 3.75 .500 4.00 .632 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.50 .707 3.00 1.000 4.00 1.155 3.25 .957 3.83 .753 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .000 4.00 .000 4.00 1.155 3.25 .957 4.17 .753 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.50 .707 3.67 .577 4.00 1.155 3.50 1.291 3.67 .816 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.88 .530 3.92 .629 3.75 .957 3.44 .898 3.92 .606 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.50 .707 4.00 .000 3.75 .957 3.75 .500 4.17 .408 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.50 .707 4.00 1.000 3.75 .957 3.50 1.291 3.83 .753 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 
 



ตารางที่ 47 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญิ ญา 
ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
    และแกป้ญหาั  

4.00 .000 3.67 .577 3.75 .957 3.00 .816 3.83 .753 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้

3.50 .707 4.00 1.000 3.75 .957 3.50 1.291 3.83 .753 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.13 .530 4.00 .661 3.88 .924 3.88 .661 4.00 .592 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .000 4.67 .577 4.00 .816 3.75 .957 4.00 .632 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.00 .000 3.33 .577 3.75 .957 3.75 1.258 3.33 1.033 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.50 .707 4.33 .577 4.00 1.155 4.25 .957 4.50 .548 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 1.414 3.67 1.155 3.75 .957 3.75 .500 4.17 .753 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร  
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.13 .177 4.00 .707 3.88 1.031 3.38 .595 3.92 .465 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 .000 3.50 .707 3.75 .957 2.75 .500 3.33 .516 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

4.00 .000 3.50 .707 3.75 .957 2.75 .500 3.50 .548 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.00 .000 4.00 1.000 4.00 1.155 4.00 .816 4.50 .548 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.50 .707 4.33 .577 4.00 1.155 4.00 .816 4.33 .816 

รวม 3.95 .539 4.26 .370 3.96 .897 3.60 .688 4.03 .435 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 48  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะมนุษยศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การเดนทางและทองเที่ยวิ ่ ) (การโรงแรม) (ดนตรีไทย) (ดนตรีตะวนัตก) 
 เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ 
 n  =  4  จากบณัฑติทาํงาน  18  คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  25 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  19 คน n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  8 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   4 100.0 9 100.0 2 66.7 2 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 3 75.0 8 88.9 3 100.0 - - 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 75.0 9 100.0 2 66.7 2 100.0 
4. ขยนัอดทน 1 25.0 9 100.0 2 66.7 - - 
5. การตรงต่อเวลา 3 75.0 8 88.9 2 66.7 2 100.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 25.0 1 11.1 2 66.7 2 100.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 25.0 1 11.1 1 33.3 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 25.0 1 11.1 2 66.7 - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 25.0 4 44.4 2 66.7 - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4 100.0 8 88.9 2 66.7 - - 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  4 100.0 1 11.1 1 33.3 2 100.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   3 75.0 3 33.3 1 33.3 - - 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 2 50.0 1 11.1 1 33.3 2 100.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       2 50.0 6 66.7 1 33.3 2 100.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 2 22.2 1 33.3 - - 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3 75.0 8 88.9 2 66.7 2 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3 75.0 2 22.2 1 33.3 2 100.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - 1 11.1 - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2 50.0 5 55.6 1 33.3 - - 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 25.0 3 33.3 1 33.3 2 100.0 



ตารางที่ 48 (ตอ่ )    /   สาขาปรชัญาและศาสนา    ภาษญี่ปุ่ น   ภาษาไทย   ภาษาฝรัง่เศส 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (ปรชัญาและศาสนา) (ภาษาญี่ปุ่ น) (ภาษาไทย) (ภาษาฝรัง่เศส) 
 เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ 
 n  =  1  จากบณัฑติทาํงาน  6  คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  26 คน n  = 3  จากบณัฑติทาํงาน  15 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   1 100.0 3 100.0 7 87.5 3 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 100.0 1 33.3 5 62.5 3 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 100.0 3 100.0 7 87.5 3 100.0 
4. ขยนัอดทน 1 100.0 3 100.0 8 100.0 3 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 1 100.0 2 66.7 7 87.5 3 100.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - - 3 100.0 3 37.5 1 33.3 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - - - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 100.0 3 100.0 - - - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 2 66.7 7 87.5 1 33.3 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - 3 100.0 4 50.0 3 100.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  - - 1 33.3 3 37.5 1 33.3 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   - - 1 33.3 2 25.0 3 100.0 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 1 100.0 2 66.7 6 75.0 - - 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       1 100.0 1 33.3 3 37.5 2 66.7 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - 1 12.5 - - 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 100.0 1 33.3 6 75.0 2 66.7 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 100.0 - - 2 25.0 - - 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - 2 66.7 3 37.5 2 66.7 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 1 33.3 6 75.0 - - 



ตารางที่ 48 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

 n = 2  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 7 คน 

n = 3  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 15 คน 

n = 4  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 9 คน 

n = 4  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 24 คน 

n = 6  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 15 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   2 100.0 3 100.0 4 100.0 4 100.0 2 33.3 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 50.0 3 100.0 4 100.0 2 50.0 5 83.3 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 100.0 3 100.0 3 75.0 3 75.0 4 66.7 
4. ขยนัอดทน 2 100.0 3 100.0 4 100.0 4 100.0 6 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 2 100.0 2 66.7 4 100.0 3 75.0 5 83.3 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 50.0 - - 1 25.0 - - 2 33.3 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 50.0 1 33.3 1 25.0 1 25.0 3 50.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 33.3 - - 2 50.0 1 16.7 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 2 66.7 1 25.0 2 50.0 2 33.3 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 100.0 3 100.0 2 50.0 2 50.0 5 83.3 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  - - 1 33.3 1 25.0 3 75.0 2 33.3 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 
    แกป้ญหา    ั   

- - - - 2 50.0 2 50.0 4 66.7 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้ 

- - 1 33.3 1 25.0 2 50.0 1 16.7 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       1 50.0 2 66.7 2 50.0 1 25.0 1 16.7 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - - 4 66.7 

 



ตารางที่ 48 (ตอ่ )   /   สาขาภาษาเยอรมนั   ภาษาองักฤษ   ภาษาจีน   สื่อสารมวลชน   วรรณคดี 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑิต ศลปศาสตริ บณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (ภาษาเยอรมนั) (ภาษาองักฤษ) (ภาษาจีน) (สื่อสารมวลชน) (วรรณคดี) 
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 2 100.0 3 100.0 3 75.0 4 100.0 6 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 50.0 - - - - 2 50.0 4 66.7 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

- - - - - - - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 50.0 1 33.3 3 75.0 4 100.0 3 50.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 2 100.0 1 33.3 2 50.0 1 25.0 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 

 



ตารางที่ 49   จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วนศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 56)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 44 78.6              1 - 6 เดอืน 6 10.7 

           หญงิ 12 21.4              7- 12 เดอืน 24 42.9 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 11 19.6 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 11 19.6             19 เดอืนขึน้ไป  8 14.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 40 71.4              ไมร่ะบุ 7 12.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 5 8.9   5. ประเภทของหนวยงาน่    

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐับาล  42 75.0 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 18 32.2              รฐัวสิาหกจิ  10 17.9 

           5 - 9 ปี 11 19.6              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           10 - 14 ปี 8 14.3              เอกชน 4 7.1 

           15 - 19 ปี 4 7.1      

           20 - 24 ปี 6 10.7      

           25 ปีขึน้ไป 8 14.3      

           ไมร่ะบุ 1 1.8      
 
 
 
 
 
 

                   



ตารางที่ 50  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวนศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ 
                     จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 56) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรริ ม 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  40.4 38.6 19.6 1.4 - 100.0 4.18 .668 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 41.1  (23) 48.2  (27) 10.7  (6) -  - 100.0  (56) 4.30 .658 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน  46.4  (26) 33.9  (19) 17.9  (10) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.25 .815 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 35.7  (20) 39.3  (22) 25.0  (14) -  - 100.0  (56) 4.11 .779 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 46.4  (26) 35.7  (20) 16.1  (9) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.27 .798 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  32.1  (18) 35.7  (20) 28.6  (16) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.96 .873 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 21.9 51.3 22.3 4.5 - 100.0 3.91 .683 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 26.8  (15) 50.0  (28) 21.4  (12) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.02 .751 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 21.4  (12) 44.6  (25) 30.4  (17) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.84 .804 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   16.1  (9) 57.1  (32) 19.6  (11) 7.1  (4) - 100.0  (56) 3.82 .789 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 23.2  (13) 53.6  (30) 17.9  (10) 5.4  (3) - 100.0  (56) 3.95 .796 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 21.1 46.2 26.4 6.3 - 100.0 3.84 .727 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 26.8  (15) 44.6  (25) 21.4  (12) 7.1  (4) - 100.0  (56) 3.91 .880 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 23.6  (13) 43.6  (24) 25.5  (14) 7.3  (4) - 100.0  (55) 3.84 .877 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 21.4  (12) 50.0  (28) 25.0  (14) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.89 .779 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 12.5  (7) 46.4  (26) 33.9  (19) 7.1  (4) - 100.0  (56) 3.64 .796 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 50 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  36.7 46.2 15.6 1.5 - 100.0 4.18 .641 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 40.0  (22) 45.5  (25) 14.5  (8) -  - 100.0  (55) 4.25 .700 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 34.5  (19) 54.5  (30) 10.9  (6) -  - 100.0  (55) 4.24 .637 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในั การทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 32.7  (18) 49.1  (27) 14.5  (8) 3.6  (2) - 100.0  (55) 4.11 .786 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 43.6  (24) 38.2  (21) 16.4  (9) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.24 .793 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 32.7  (18) 43.6  (24) 12 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.07 .790 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       22.3 45.9 26.8 5.0 - 100.0 3.85 .647 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 23.6  (13) 45.5  (25) 23.6  (13) 7.3  (4) - 100.0  (55) 3.85 .870 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  7.3  (4) 34.5  (19) 49.1  (27) 9.1  (5) - 100.0  (55) 3.40 .760 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  20.0  (11) 49.1  (27) 29.1  (16) 1.8  (1) - 100.0  (55) 3.87 .747 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 38.2  (21) 54.5  (30) 5.5  (3) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.29 .658 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 29.4 45.3 21.8 3.5 - 100.0 4.01 .582 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 51  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวนศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  จาํแนกตามรายด้าน ิ                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 56) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 37.6 40.5 20.4 1.4 - 100.0 4.13 .653 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 41.1  (23) 48.2  (27) 10.7  (6) - - 100.0  (56) 4.30 .658 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 35.7  (20) 39.3  (22) 25.0  (14) - - 100.0  (56) 4.11 .779 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 46.4  (26) 35.7  (20) 16.1  (9) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.27 .798 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  32.1  (18) 35.7  (20) 28.6  (16) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.96 .873 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 32.7  (18) 43.6  (24) 21.8  (12) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.07 .790 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  35.1 41.4 20.3 3.2 - 100.0 4.09 .685 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 46.4  (26) 33.9  (19) 17.9  (10) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.25 .815 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 26.8  (15) 50.0  (28) 21.4  (12) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.02 .751 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  23.6  (13) 43.6  (24) 25.5  (14) 7.3  (4) - 100.0  (55) 3.84 .877 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 43.6  (24) 38.2  (21) 16.4  (9) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.24 .793 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 21.0 48.0 25.5 5.4 - 100.0 3.83 .642 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     21.4  (12) 44.6  (25) 30.4  (17) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.84 .804 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 16.1  (9) 57.1  (32) 19.6  (11) 7.1  (4) - 100.0  (56) 3.82 .789 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     23.2  (13) 53.6  (30) 17.9  (10) 5.4  (3) - 100.0  (56) 3.95 .796 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 26.8  (15) 44.6  (25) 21.4  (12) 7.1  (4) - 100.0  (56) 3.91 .880 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 21.4  (12) 50.0  (28) 25.0  (14) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.89 .779 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 51 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 12.5  (7) 46.4  (26) 33.9  (19) 7.1  (4) - 100.0  (56) 3.64 .796 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 23.6  (13) 45.5  (25) 23.6  (13) 7.3  (4) - 100.0  (55) 3.85 .870 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  7.3  (4) 34.5  (19) 49.1  (27) 9.1  (5) - 100.0  (55) 3.40 .760 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  20.0  (11) 49.1  (27) 29.1  (16) 1.8  (1) - 100.0  (55) 3.87 .747 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    38.2  (21) 54.5  (30) 5.5  (3) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.29 .658 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 35.8 49.7 13.3 1.2 - 100.0 4.20 .659 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 40.0  (22) 45.5  (25) 14.5  (8) -  - 100.0  (55) 4.25 .700 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 34.5  (19) 54.5  (30) 10.9  (6) -  - 100.0  (55) 4.24 .637 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  32.7  (18) 49.1  (27) 14.5  (8) 3.6  (2) - 100.0  (55) 4.11 .786 บอ่ยมาก 

รวม 29.4 45.3 21.8 3.5 - 100.0 4.01 .582 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 52  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวนศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 56) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  37.8 44.4 17.1 0.7 - 100.0 4.19 .625 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 45.5  (25) 52.7  (29) 1.8  (1) -  - 100.0  (55) 4.44 .536 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 40.0  (22) 50.9  (28) 9.1  (5) -  - 100.0  (55) 4.31 .635 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 34.5  (19) 40.0  (22) 25.5  (14) -  - 100.0  (55) 4.09 .776 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  38.2  (21) 36.4  (20) 23.6  (13) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.11 .832 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 30.9  (17) 41.8  (23) 25.5  (14) 1.8  (1) - 100.0  (55) 4.02 .805 มาก 
  ด้านความรู้ 23.6 52.3 21.4 2.7 - 100.0 3.97 .656 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 34.5  (19) 50.9  (28) 14.5  (8) -  - 100.0  (55) 4.20 .678 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 20.0  (11) 54.5  (30) 20.0  (11) 5.5  (3) - 100.0  (55) 3.89 .786 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 20.0  (11) 52.7  (29) 23.6  (13) 3.6  (2) - 100.0  (55) 3.89 .762 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 20.0  (11) 50.9  (28) 27.3  (15) 1.8  (1) - 100.0  (55) 3.89 .737 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 20.5 52.2 23.7 3.6 - 100.0 3.90 .670 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 32.1  (18) 51.8  (29) 14.3  (8) 1.8  (1) - 100.0  (56) 4.14 .724 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 14.3  (8) 53.6  (30) 28.6  (16) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.79 .731 มาก 
3. 17.9  (10) 50.0  (28) 26.8  (15) 5.4  (3) - 100.0  (56) 3.80 .796 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 17.9  (10) 53.6  (30) 25.0  (14) 3.6  (2) - 100.0  (56) 3.86 .749 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 52 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             29.5 45.1 22.3 3.1 - 100.0 4.01 .654 
       ความรบัผิดชอบ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 35.7  (20) 50.0  (28) 12.5  (7) 1.8  (1) -  100.0  (56) 4.20 .724 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 17.9  (10) 37.5  (21) 37.5  (21) 7.1  (4) -  100.0  (56) 3.66 .859 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 41.1  (23) 48.2  (27) 8.9  (5) 1.8  (1) -  100.0  (56) 4.29 .706 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 23.2  (13) 44.6  (25) 30.4  (17) 1.8  (1) -  100.0  (56) 3.89 .779 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       22.3 50.9 21.4 5.4 - 100.0 3.90 .685 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 21.4  (12) 44.6  (25) 26.8  (15) 7.1  (4) -  100.0  (56) 3.80 .862 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 17.9  (10) 46.4 (26) 26.8  (15) 8.9  (5) -  100.0  (56) 3.73 .863 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      17.9  (10) 55.4  (31) 23.2  (13) 3.6  (2) -  100.0  (56) 3.88 .740 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 32.1  (18) 57.1  (32) 8.9  (5) 1.8  (1) -  100.0  (56) 4.20 .672 มาก 

รวม 27.2 48.8 21.0 3.0 - 100.0 3.99 .579 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 53  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 56) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.19 83.80 4.7600     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.01 80.20 4.0400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.44 88.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.31 86.20 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.20 84.00 4.8000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.09 81.80 4.3600   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.66 73.20 2.6400 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.11 82.20 4.4400   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.29 85.80 5.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.02 80.40 4.0800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.89 77.80 3.5600 

  ด้านความรู้ 3.97 79.40 3.8800    ด้านทกัษะการวเคิ ราะหเ์ชงตวัเลขิ   3.90 78.00 3.6000 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.20 84.00 4.8000          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.89 77.80 3.5600          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.89 77.80 3.5600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.80 76.00 3.2000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.89 77.80 3.5600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.73 74.60 2.9200 

  3.90 78.00 3.6000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.14 82.80 4.5600   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.88 77.60 3.5200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.79 75.80 3.1600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.20 84.00 4.8000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.80 76.00 3.2000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.99 79.80 3.9600 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.86 77.20 3.4400        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 54  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วนศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 56)                                                                            
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   24 2 6 5 1 7 1 2 - - 48 85.7 7.000 1 

2. ความขยนัอดทน 5 7 9 12 4 3 3 2 3 3 51 91.1 5.982 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 11 10 8 7 2 1 - 3 1 45 80.4 5.679 3 

4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 9 4 3 6 5 5 5 5 3 3 48 85.7 5.196 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2 7 6 2 6 7 3 1 1 6 41 73.2 4.268 5 

6. การตรงต่อเวลา 2 2 3 6 10 4 4 4 3 1 39 69.6 3.911 6 

7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 7 4 2 1 2 4 2 1 2 - 25 44.6 3.143 7 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - 6 3 2 3 5 3 2 1 5 30 53.6 2.857 8 

9. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - 1 2 1 4 6 1 7 9 4 35 62.5 2.375 9 

10.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 5 2 1 3 3 1 2 3 - 21 37.5 2.268 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 2 1 3 6 2 5 2 2 2 25 44.6 2.232 11 

12.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   2 1 2 3 - 2 5 5 4 3 27 48.2 2.179 12 

13.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     1 - 5 - 1 - 6 2 3 4 22 39.3 1.714 13 

14.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - 1 1 2 - 1 4 3 6 8 26 46.4 1.446 14 

15.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 1 1 1 1 1 2 2 4 - 14 25.0 1.196 15 

16.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 1 - 2 - - 5 2 - - 10 17.9 0.875 16 

17.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - 1 - 1 2 7 1 4 16 28.6 0.839 17 

18.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - - 1 1 1 3 6 6 18 32.1 0.750 18 

19.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 1 - - 1 - 2 2 4 - 10 17.9 0.661 19 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - 1 - 1 1 - 1 4 7.1 0.250 20 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - 1 - 1 - - 2 3.6 0.143 21 



ตารางที่ 55   รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวนศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ                       
                      จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 ( (วนศาสตร)์ เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละิ เทคโนโลยีทางไม้) ศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  49  จากบณัฑติทาํงาน  96  คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  7  คน n  =  3 จากบณัฑติทาํงาน  11 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  9 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรริ ม 4.20 .687 3.40 - 3.87 .231 4.40 .600 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.33 .689 4.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.27 .836 4.00 - 3.67 .577 4.67 .577 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.14 .791 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.29 .816 3.00 - 4.00 .000 4.67 .577 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.98 .901 3.00 - 4.00 .000 4.00 1.000 
  ด้านความรู้ 3.94 .715 3.75 - 3.50 .500 3.83 .144 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.08 .759 4.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.84 .850 4.00 - 3.67 .577 4.00 .000 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.86 .816 4.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.98 .829 3.00 - 3.67 .577 4.00 .000 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.87 .760 3.50  3.33 .382 3.92 .289 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.90 .918 4.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
2. เมือ่มปีญัหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.90 .905 4.00 - 3.33 .577 3.33 .577 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.96 .789 3.00 - 3.00 .000 4.00 .000 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.65 .830 3.00 - 3.33 .577 4.00 .000 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 55 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 ( (วนศาสตร)์ เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) ศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยิ าฯ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.23 .628 3.00 - 3.67 .577 4.40 .529 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.31 .689 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.29 .617 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 4.15 .799 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.27 .792 3.00 - 3.67 .577 4.67 .577 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.10 .805 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.86 .670 4.00 - 3.58 .382 4.00 .661 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.85 .899 4.00 - 3.33 .577 4.33 .577 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.40 .792 4.00 - 3.33 .577 3.33 .577 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.88 .761 4.00 - 3.67 .577 4.00 1.000 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.31 .689 4.00 - 4.00 .000 4.33 .577 

รวม 4.04 .599 3.50 - 3.61 .309 4.14 .448 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 56  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวนศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 ( (วนศาสตร)์ เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) ศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  49  จากบณัฑติทาํงาน  96  คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  7  คน n  =  3 จากบณัฑติทาํงาน  11 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  9 คน 

  ด้านสาํนึกดี 4.15 .668 3.20 - 3.87 .231 4.33 .611 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.33 .689 4.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.14 .791 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.29 .816 3.00 - 4.00 .000 4.67 .577 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.98 .901 3.00 - 4.00 .000 4.00 1.000 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.10 .805 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
  ด้านมงุมัน่่  4.13 .701 3.75 - 3.50 .500 4.08 .520 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.27 .836 4.00 - 3.67 .577 4.67 .577 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.08 .759 4.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  3.90 .905 4.00 - 3.33 .577 3.33 .577 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.27 .792 3.00 - 3.67 .577 4.67 .577 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.85 .673 3.70 - 3.50 .400 4.33 .577 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.84 .850 4.00 - 3.67 .577 4.00 .000 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.86 .816 4.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.98 .829 3.00 - 3.67 .577 4.00 .000 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.90 .918 4.00 - 3.67 .577 4.33 .577 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 56 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 ( (วนศาสตร)์ เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) ศลปศาสตรบัิ ณฑต ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.96 .789 3.00 - 3.00 .000 4.00 .000 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.65 .830 3.00 - 3.33 .577 4.00 .000 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.85 .899 4.00 - 3.33 .577 4.33 .577 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.40 .792 4.00 - 3.33 .577 3.33 .577 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.88 .761 4.00 - 3.67 .577 4.00 1.000 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.31 .689 4.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
  ด้านสามคัคี 4.25 .647 3.00 - 3.67 .577 4.00 .346 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.31 .689 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.29 .617 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  4.15 .799 3.00 - 3.67 .577 4.33 .577 

รวม 4.04 .599 3.50 - 3.61 .309 4.14 .448 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 57  รอ้ยละ  คาเฉลี่่ ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวนศาสตร ์ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (ประเดน็ วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 (วนศาสตร)์ (เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) ศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  49  จากบณัฑติทาํงาน  96  คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  7  คน n  =  3 จากบณัฑติทาํงาน  11 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  9 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.21 .646 4.00 - 3.80 .346 4.33 .577 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.48 .545 4.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.33 .663 4.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.10 .805 4.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.12 .866 4.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
5. การตรงต่อเวลา 4.02 .838 4.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
  ด้านความรู้ 3.98 .664 4.00 - 3.42 .520 4.33 .577 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.23 .692 4.00 - 3.67 .577 4.33 .577 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.90 .805 4.00 - 3.33 .577 4.33 .577 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.90 .778 4.00 - 3.33 .577 4.33 .577 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.90 .751 4.00 - 3.33 .577 4.33 .577 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.94 .689 3.75 - 3.25 .433 3.83 .289 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.20 .735 4.00 - 3.33 .577 4.00 .000 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.82 .755 4.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.84 .825 4.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.92 .759 3.00 - 3.00 .000 4.00 .000 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 57 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาิ สตรบณัฑติ  (ประเดน็ วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 (วนศาสตร)์ (เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) ศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  4.05 .678 3.00 - 3.75 .000 4.00 .250 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.22 .743 3.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.69 .895 3.00 - 3.33 .577 3.67 .577 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.33 .718 3.00 - 4.00 .000 4.33 .577 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.94 .801 3.00 - 3.67 .577 3.67 .577 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.93 .688 3.75 - 3.17 .144 4.17 .764 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.84 .874 4.00 - 3.00 .000 4.00 1.000 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.78 .848 4.00 - 2.67 .577 4.00 1.000 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.90 .743 4.00 - 3.00 .000 4.33 .577 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.22 .685 3.00 - 4.00 .000 4.33 .577 

รวม 4.02 .595 3.71 - 3.49 .244 4.14 .469 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 58  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวนศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาวทยาศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  (วนศาสตรฯ์) และหลกัสตูรปรญญาิ  

 (วนศาสตร)์ (เทคโนโลยีเยื่อกระดาษ) (วทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทางไม้ิ ) ศลปศาสตรบณัฑต ิ ิ (สงัคมวทยาฯิ ) 

 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  =  49  จากบณัฑติทาํงาน  96  คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  7  คน n  =  3 จากบณัฑติทาํงาน  11 คน n  =  3  จากบณัฑติทาํงาน  9 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   42 85.7 1 100.0 2 66.7 3 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 34 69.4 1 100.0 3 100.0 3 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 38 77.6 1 100.0 3 100.0 3 100.0 
4. ขยนัอดทน 45 91.8 1 100.0 3 100.0 2 66.7 
5. การตรงต่อเวลา 33 67.3 - - 3 100.0 3 100.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 20 40.8 1 100.0 2 66.7 2 66.7 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  11 22.4 - - 1 33.3 2 66.7 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 6 12.2 - - 2 66.7 2 66.7 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 18 36.7 1 100.0 1 33.3 1 33.3 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 26 53.1 1 100.0 1 33.3 2 66.7 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  24 49.0 1 100.0 1 33.3 1 33.3 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   20 40.8 - - 1 33.3 1 33.3 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 35 71.4 - - - - - - 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       23 46.9 1 100.0 1 33.3 - - 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 14 28.6 1 100.0 1 33.3 - - 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 45 91.8 - - 2 66.7 1 33.3 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 10 20.4 - - - - - - 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2 4.1 - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3 6.1 - - 1 33.3 - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 17 34.7 - - 1 33.3 - - 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 24 49.0 - - 1 33.3 1 33.3 



ตารางที่ 59   จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วทยาศาสตร์ิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 43)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 17 39.5              1 - 6 เดอืน 2 4.7 

           หญงิ 26 60.5              7- 12 เดอืน 14 32.6 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 18 41.9 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 6 14.0             19 เดอืนขึน้ไป  4 9.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 35 81.4              ไมร่ะบุ 5 11.6 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 2 4.7   5. ประเภทของหนวยงาน่    

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐับาล  7 16.3 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 9 20.9              รฐัวสิาหกจิ  3 7.0 

           5 - 9 ปี 19 44.2              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 1 2.3 

           10 - 14 ปี 9 20.9              เอกชน 32 74.4 

           15 - 19 ปี 3 7.0      

           20 - 24 ปี 2 4.7      

           25 ปีขึน้ไป - -      

           ไมร่ะบุ 1 2.3      
 
 
 
 
                   

 
 



ตารางที่ 60  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตร์ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบั 
                     อดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 43) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรริ ม 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  40.9 43.7 14.9 0.5 - 100.0 4.25 .606 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 34.9  (15) 53.5  (23) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.23 .649 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 44.2  (19) 44.2  (19) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.33 .680 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 34.9  (15) 48.8  (21) 16.3  (7) - - 100.0  (43) 4.19 .699 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 55.8  (24) 32.6  (14) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.44 .700 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  34.9  (15) 39.5  (17) 23.3  (10) 2.3  (1) - 100.0  (43) 4.07 .828 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 16.9 43.6 38.4 1.2 - 100.0 3.76 .643 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 18.6  (8) 18.6  (8) 37.2  (16) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.77 .782 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 9.3  (4) 53.5  (23) 34.9  (15) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.70 .674 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   18.6  (8) 39.5  (17) 41.9  (18) - - 100.0  (43) 3.77 .751 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 20.9  (9) 39.5  (17) 39.5  (17) - - 100.0  (43) 3.81 .764 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 14.5 44.2 36.0 4.7 0.6 100.0 3.67 .717 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 14.0  (6) 48.8  (21) 32.6  (14) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.72 .766 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 11.6  (5) 34.9  (15) 46.5  (20) 4.7  (2) 2.3  (1) 100.0  (43) 3.49 .856 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 20.9  (9) 46.5  (20) 27.9  (12) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.84 .814 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 11.6  (5) 46.5  (20) 37.2  (16) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.65 .752 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 60 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  40.9 45.1 13.5 0.5 - 100.0 4.27 .591 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 51.2  (22) 39.5  (17) 9.3  (4) - - 100.0  (43) 4.42 .663 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 39.5  (17) 51.2  (22) 9.3  (4) - - 100.0  (43) 4.30 .638 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  34.9  (15) 51.2  (22) 14.0  (6) - - 100.0  (43) 4.21 .675 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 39.5  (17) 46.5  (20) 11.6  (5) 2.3  (1) - 100.0  (43) 4.23 .751 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 39.5  (17) 37.2  (16) 23.3  (10) - - 100.0  (43) 4.16 .785 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       26.2 41.9 26.7 4.7 0.6 100.0 3.88 .680 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 18.6  (8) 51.2  (22) 23.3  (10) 7.0  (3) - 100.0  (43) 3.81 .824 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  18.6  (8) 23.3  (10) 44.2  (19) 11.6  (5) 2.3  (1) 100.0  (43) 3.44 1.007 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พูั ด อ่าน และเขยีนได ้ 30.2  (13) 46.5  (20) 23.3  (10) - - 100.0  (43) 4.07 .737 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 37.2  (16) 46.5  (20) 16.3  (7) - - 100.0  (43) 4.21 .709 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 29.1 43.8 24.8 2.1 0.2 100.0 3.99 .578 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 61  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตร์ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 43) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 40.0 42.3 17.2 0.5 - 100.0 4.22 .626 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 34.9  (15) 53.5  (23) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.23 .649 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 34.9  (15) 48.8  (21) 16.3  (7) - - 100.0  (43) 4.19 .699 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 55.8  (24) 32.6  (14) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.44 .700 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  34.9  (15) 39.5  (17) 23.3  (10) 2.3  (1) - 100.0  (43) 4.07 .828 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 39.5  (17) 37.2  (16) 23.3  (10) - - 100.0  (43) 4.16 .785 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  28.5 41.9 26.7 2.3 0.6 100.0 3.95 .630 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 44.2  (19) 44.2  (19) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.33 .680 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 18.6  (8) 18.6  (8) 37.2  (16) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.77 .782 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหั าในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 11.6  (5) 34.9  (15) 46.5  (20) 4.7  (2) 2.3  (1) 100.0  (43) 3.49 .856 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 39.5  (17) 46.5  (20) 11.6  (5) 2.3  (1) - 100.0  (43) 4.23 .751 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 20.0 44.2 32.1 3.5 0.2 100.0 3.80 .629 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     9.3  (4) 53.5  (23) 34.9  (15) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.70 .674 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 18.6  (8) 39.5  (17) 41.9  (18) - - 100.0  (43) 3.77 .751 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     20.9  (9) 39.5  (17) 39.5  (17) - - 100.0  (43) 3.81 .764 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 14.0  (6) 48.8  (21) 32.6  (14) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.72 .766 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 20.9  (9) 46.5  (20) 27.9  (12) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.84 .814 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 61 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมิ ที่แสดงออกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 11.6  (5) 46.5  (20) 37.2  (16) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.65 .752 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 18.6  (8) 51.2  (22) 23.3  (10) 7.0  (3) - 100.0  (43) 3.81 .824 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  18.6  (8) 23.3  (10) 44.2  (19) 11.6  (5) 2.3  (1) 100.0  (43) 3.44 1.007 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  30.2  (13) 46.5  (20) 23.3  (10) - - 100.0  (43) 4.07 .737 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    37.2  (16) 46.5  (20) 16.3  (7) - - 100.0  (43) 4.21 .709 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 41.9 47.3 10.9 - - 100.0 4.31 .593 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 51.2  (22) 39.5  (17) 9.3  (4) - - 100.0  (43) 4.42 .663 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 39.5  (17) 51.2  (22) 9.3  (4) - - 100.0  (43) 4.30 .638 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  34.9  (15) 51.2  (22) 14.0  (6) - - 100.0  (43) 4.21 .675 บอ่ยมาก 

รวม 29.1 43.8 24.8 2.1 0.2 100.0 3.99 .578 บอย่ มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 62  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร์ิ    จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 43) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  43.3 40.9 15.3 0.5 - 100.0 4.27 .595 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 55.8  (24) 30.2  (13) 14.0  (6) - - 100.0  (43) 4.42 .731 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 48.8  (21) 39.5  (17) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.37 .691 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 34.9  (15) 51.2  (22) 14.0  (6) - - 100.0  (43) 4.21 .675 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  46.5  (20) 37.2  (16) 16.3  (7) - - 100.0  (43) 4.30 .741 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 30.2  (13) 46.5  (20) 20.9  (9) 2.3  (1) - 100.0  (43) 4.05 .785 มาก 
  ด้านความรู้ 19.8 41.3 37.8 1.2 - 100.0 3.80 .675 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 20.9  (9) 51.2  (22) 27.9  (12) - - 100.0  (43) 3.93 .704 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 18.6  (8) 41.9  (18) 37.2  (16) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.77 .782 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 16.3  (7) 41.9  (18) 41.9  (18) - - 100.0  (43) 3.74 .727 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 23.3  (10) 30.2  (13) 44.2  (19) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.74 .848 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 18.6 44.2 35.5 1.7 - 100.0 3.80 .653 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 25.6  (11) 58.1  (25) 16.3  (7) - - 100.0  (43) 4.09 .648 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 11.6  (5) 41.9  (18) 41.9  (18) 4.7  (2) - 100.0  (43) 3.60 .760 มาก 
3. 16.3  (7) 37.2  (16) 46.5  (20) - - 100.0  (43) 3.70 .741 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 20.9  (9) 39.5  (17) 37.2  (16) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.79 .804 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 62 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             27.3 44.8 25.6 2.3 - 100.0 3.97 .630 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 32.6  (14) 48.8  (21) 18.6  (8) - - 100.0  (43) 4.14 .710 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 16.3  (7) 25.6  (1) 51.2  (22) 7.0  (3) - 100.0  (43) 3.51 .856 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 37.2  (16) 53.5  (23) 9.3  (4) - - 100.0  (43) 4.28 .630 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 23.3  (10) 51.2  (22) 23.3  (10) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.95 .754 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       25.0 47.7 22.1 5.2 - 100.0 3.92 .715 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 18.6  (8) 48.8  (21) 23.3  (10) 9.3  (4) - 100.0  (43) 3.77 .868 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 23.3  (10) 41.9  (18) 25.6  (11) 9.3  (4) - 100.0  (43) 3.79 .914 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      23.3  (10) 46.5  (20) 27.9  (12) 2.3  (1) - 100.0  (43) 3.91 .781 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 34.9  (15) 53.5  (23) 11.6  (5) - - 100.0  (43) 4.23 .649 มาก 

รวม 27.6 43.6 26.7 2.1 - 100.0 3.97 .588 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 63  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนา่ ยจ้าง  กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 43) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.27 85.40 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.97 79.40 3.8800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.42 88.40 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.37 87.40 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.14 82.80 4.5600 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.21 84.20 4.8400   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.51 70.20 2.0400 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.30 86.00 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.28 85.60 5.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.05 81.00 4.2000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.95 79.00 3.8000 

  ด้านความรู้ 3.80 76.00 3.2000    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.92 78.40 3.6800 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.93 78.60 3.7200          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.77 75.40 3.0800          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.74 74.80 2.9600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.77 75.40 3.0800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.74 74.80 2.9600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.79 75.80 3.1600 

  3.80 76.00 3.2000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.09 81.80 4.3600   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.91 78.20 3.6400 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.60 72.00 2.4000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.23 84.60 4.9200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.70 74.00 2.8000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.97 79.40 3.8800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.79 75.80 3.1600        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 64  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วทยาศาสตร ์ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 43)                                                                        
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 8 4 6 7 1 2 6 4 3 - 41 95.3 6.302 1 

2. ความซือ่สตัยส์จุรติ   9 7 2 3 3 3 3 3 3 1 37 86.0 5.837 2 

3. ความขยนัอดทน 7 4 3 6 3 7 2 1 1 - 34 79.1 5.535 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 7 3 7 3 5 1 3 2 2 1 34 79.1 5.395 4 

5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3 4 7 5 5 2 3 4 1 - 34 79.1 5.186 5 

6. การตรงต่อเวลา 2 4 3 3 3 2 2 3 2 - 24 55.8 3.488 6 

7. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 4 2 1 5 1 4 3 2 5 28 65.1 3.209 7 

8. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 3 1 3 7 2 4 3 3 26 60.5 2.628 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 3 1 4 - 2 1 - 1 2 17 39.5 2.581 9 

10.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     1 2 1 3 2 2 2 2 4 - 19 44.2 2.349 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 3 1 - 1 4 2 4 3 4 22 51.2 2.116 11 

12.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - 5 3 - 2 2 3 - 3 18 41.9 2.116 11 

13.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 2 - 1 4 - 2 3 1 4 18 41.9 1.907 12 

14.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - 1 2 2 3 - 5 2 15 34.9 1.233 13 

15.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 1 - - 1 - 1 2 3 8 17 39.5 1.140 14 

16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 1 - 1 2 - 2 2 3 12 27.9 1.070 15 

17.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - 3 2 2 2 4 13 30.2 0.860 16 

18.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 1 1 2 - - 1 2 2 9 20.9 0.837 17 

19.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - 1 - 1 2 1 2 1 8 18.6 0.651 18 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - - 1 - - - - - 2 4.7 0.349 19 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 - - - - - 1 - - - 2 4.7 0.326 20 



ตารางที่ 65  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตร์ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบัิ ณฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 2 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 7 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 4 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  5.00 - 4.20 - 4.00 - 4.80 - 4.15 .691 4.40 .849 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.12 .641 4.00 1.414 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.12 .641 4.00 1.414 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 5.00 - 5.00 - 4.00 - 5.00 - 4.25 .886 5.00 .000 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 .926 4.50 .707 
  ด้านความรู ้ 4.75 - 4.00 - 3.00 - 3.50 - 3.66 .865 4.25 1.061 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 5.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 1.061 4.50 .707 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 .916 4.00 1.414 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
   งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.50 .926 4.00 1.414 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.88 .835 4.50 .707 

    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 



ตารางที่ 65 (ตอ่ ) 
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วิทยาศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.59 1.126 3.88 .884 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะห ์
    อยา่งเป็นระบบ 

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 1.188 4.50 .707 

2. เมือ่มปีญหาในการทาํั งาน มกัจะเสนอแนะ   
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.25 1.389 3.50 .707 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.88 1.126 4.00 1.414 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
    ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 1.061 3.50 .707 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวางบคุคล่  
         และความรบัผดชอบิ  

5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.20 - 4.28 .792 4.40 .849 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.50 .756 4.50 .707 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั     
    รูจ้กัการประนีประนอม 

5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.12 .835 4.50 .707 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ   
    มอีุปสรรค 

5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.25 .886 4.00 1.414 
    ตนเอง 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 65 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑิ ิต วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ       
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี     
       สารสนเทศ  

5.00 - 3.75 - 3.50 - 4.00 - 3.91 .935 4.25 .707 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 1.061 4.00 1.414 

2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน   
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

5.00 - 3.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 1.188 3.50 .707 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์  5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.12 .991 5.00 .000 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.77 - 4.00 - 3.55 - 3.95 - 3.94 .811 4.25 .868 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 65  (ตอ่ )   /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ่ ิ ิ ววทยา   ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 15  จากบณัฑติ

ทาํงาน 62 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 3 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 20 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.23 .654 4.70 .141 4.00 - 4.57 .480 3.80 .400 3.60 .566 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.20 .676 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 4.00 .000 3.50 .707 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.27 .799 4.50 .707 4.00 - 4.50 .548 4.00 .000 4.50 .707 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.13 .743 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 3.67 .577 3.50 .707 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.47 .640 5.00 .000 4.00 - 4.67 .516 4.00 1.000 3.50 .707 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.07 .961 4.00 .000 4.00 - 4.67 .516 3.33 .577 3.00 .000 
  ด้านความรู ้ 3.77 .644 4.25 .354 4.00 - 3.79 .485 3.42 .289 3.38 .530 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.93 .704 4.00 .000 4.00 - 3.67 .816 3.00 .000 3.50 .707 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.60 .632 4.00 .000 4.00 - 3.67 .516 3.67 .577 3.50 .707 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
   งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.87 .743 4.50 .707 4.00 - 3.67 .516 3.33 .577 3.50 .707 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 3.67 .900 4.50 .707 4.00 - 4.17 .408 3.67 .577 3.00 .000 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 
 



ตารางที่ 65 (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาิ ิ ิ ิ สตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 .750 4.25 .354 3.50 - 3.79 .368 3.33 .382 3.25 .354 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะห ์
    อยา่งเป็นระบบ 

3.67 .724 4.50 .707 3.00 - 3.83 .408 3.67 .577 3.50 .707 

2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.67 .900 4.00 .000 3.00 - 3.67 .516 3.00 .000 3.00 .000 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.87 .834 4.50 .707 4.00 - 4.00 .632 3.33 .577 3.50 .707 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
    ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.80 .862 4.00 .000 4.00 - 3.67 .516 3.33 .577 3.00 .000 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวางบคุคล่  
         และความรบัผดชอบิ  

4.19 .597 4.80 .283 3.80 - 4.60 .420 4.00 .400 3.70 .424 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.27 .704 5.00 .000 3.00 - 4.83 .408 4.67 .577 4.00 .000 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.33 .617 4.50 .707 4.00 - 4.67 .516 4.00 .000 3.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั     
    รูจ้กัการประนีประนอม 

4.27 .594 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 3.67 .577 3.00 .000 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ   
    มอีุปสรรค 

4.07 .884 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 4.00 .000 4.00 1.414 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  4.00 .845 4.50 .707 4.00 - 4.50 .548 3.67 1.155 4.00 .000 
    ตนเอง 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 65 (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสิ ิ ิ ิ ิ ิ ตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสิ ตรบณัฑติ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ       
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี     
       สารสนเทศ  

3.92 .754 4.25 .354 4.00 - 3.67 .563 3.50 .000 3.63 .530 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.87 .834 4.50 .707 4.00 - 3.50 .837 3.67 .577 4.00 .000 

2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน   
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.47 1.246 4.00 .000 3.00 - 3.00 .894 3.00 .000 3.50 .707 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.07 .799 4.50 .707 4.00 - 3.83 .753 3.67 .577 3.50 .707 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์  4.27 .704 4.00 .000 5.00 - 4.33 .516 3.67 .577 3.50 .707 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 3.99 .640 4.48 .225 3.86 - 4.13 .302 3.64 .079 3.52 .161 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 66  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกิ รรมที่แสดงออกของบณัฑติ คณะวทยาศาสตร ์ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทิ ยาศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.    S.D.   S.D.   
 n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 2 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 7 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 4 คน 
  ด้านสาํนึกดี 5.00 - 4.20 - 4.00 - 4.80 - 4.15 .682 4.30 .990 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.12 .641 4.00 1.414 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.12 .641 4.00 1.414 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 5.00 - 5.00 - 4.00 - 5.00 - 4.25 .886 5.00 .000 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 .926 4.50 .707 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  
    ตนเอง 

5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.25 .886 4.00 1.414 

  ด้านมงุมั ่่ น 4.75 - 4.00 - 3.50 - 3.75 - 3.84 .935 4.25 .707 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 5.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 1.061 4.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแั นะ   
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.25 1.389 3.50 .707 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
    มอีุปสรรค 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 66 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทิ ยาศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 4.60 - 3.90 - 3.20 - 3.60 - 3.78 .908 4.15 .919 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 .916 4.00 1.414 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
    งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.50 .926 4.00 1.414 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.88 .835 4.50 .707 

4. มคีวามคล่องแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 1.188 4.50 .707 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.88 1.126 4.00 1.414 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
   ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 1.061 3.50 .707 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 1.061 4.00 1.414 

8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
     และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

5.00 - 3.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 1.188 3.50 .707 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 

10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.12 .991 5.00 .000 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 66 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.29 .786 4.50 .707 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.50 .756 4.50 .707 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั  รูจ้กั 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.12 .835 4.50 .707 
   การประนีประนอม 

รวม 4.77 - 4.00 - 3.55 - 3.95 - 3.94 .811 4.25 .868 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 66 (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพิ ิวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัิ ฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 15  จากบณัฑติ

ทาํงาน 62 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 3 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 20 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.17 .671 4.70 .141 4.00 - 4.57 .427 3.73 .611 3.50 .424 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.20 .676 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 4.00 .000 3.50 .707 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.13 .743 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 3.67 .577 3.50 .707 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.47 .640 5.00 .000 4.00 - 4.67 .516 4.00 1.000 3.50 .707 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.07 .961 4.00 .000 4.00 - 4.67 .516 3.33 .577 3.00 .000 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  
    ตนเอง 

4.00 .845 4.50 .707 4.00 - 4.50 .548 3.67 1.155 4.00 .000 

  ด้านมงุมัน่่  3.98 .678 4.38 .177 3.75 - 4.08 .465 3.50 .000 3.75 .354 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.27 .799 4.50 .707 4.00 - 4.50 .548 4.00 .000 4.50 .707 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.93 .704 4.00 .000 4.00 - 3.67 .816 3.00 .000 3.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.67 .900 4.00 .000 3.00 - 3.67 .516 3.00 .000 3.00 .000 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 4.07 .884 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 4.00 .000 4.00 1.414 
    มอีุปสรรค 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 



ตารางที่ 66  (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.81 .696 4.30 .424 3.90 - 3.77 .361 3.50 .173 3.45 .071 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.60 .632 4.00 .000 4.00 - 3.67 .516 3.67 .577 3.50 .707 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
    งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.87 .743 4.50 .707 4.00 - 3.67 .516 3.33 .577 3.50 .707 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.67 .900 4.50 .707 4.00 - 4.17 .408 3.67 .577 3.00 .000 

4. มคีวามคล่องแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.67 .724 4.50 .707 3.00 - 3.83 .408 3.67 .577 3.50 .707 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.87 .834 4.50 .707 4.00 - 4.00 .632 3.33 .577 3.50 .707 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
   ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.80 .862 4.00 .000 4.00 - 3.67 .516 3.33 .577 3.00 .000 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.87 .834 4.50 .707 4.00 - 3.50 .837 3.67 .577 4.00 .000 

8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
     และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.47 1.246 4.00 .000 3.00 - 3.00 .894 3.00 .000 3.50 .707 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.07 .799 4.50 .707 4.00 - 3.83 .753 3.67 .577 3.50 .707 

10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 4.27 .704 4.00 .000 5.00 - 4.33 .516 3.67 .577 3.50 .707 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอย            คาเฉลยเทากบ   2.50 - 3.49  ่ ่ ี่ ่ ั



ตารางที่ 66  (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศิ าสตรส์งแวดล้อมิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 4.29 .576 4.83 .236 3.67 - 4.67 .422 4.11 .385 3.50 .236 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.27 .704 5.00 .000 3.00 - 4.83 .408 4.67 .577 4.00 .000 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.33 .617 4.50 .707 4.00 - 4.67 .516 4.00 .000 3.50 .707 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็ั นกลุม่ รูจ้กั 4.27 .594 5.00 .000 4.00 - 4.50 .548 3.67 .577 3.00 .000 
   การประนีประนอม 

รวม 3.99 .640 4.48 .225 3.86 - 4.13 .302 3.64 .079 3.52 .161 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่  67  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร์ิ    จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 2 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 7 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 4 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.40 - 4.25 .731 4.30 .990 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.38 .916 4.00 1.414 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 5.00 - 4.50 .756 4.50 .707 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 .756 4.50 .707 
4. มคีวามขยนัอดทน  5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
5. การตรงต่อเวลา 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.12 .641 4.00 1.414 
  ด้านความรู ้ 5.00 - 4.00 - 3.00 - 3.50 - 3.69 .863 4.13 1.237 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.75 .886 4.50 .707 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 5.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.75 1.035 4.00 1.414 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.75 .886 4.00 1.414 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.50 .926 4.00 1.414 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.00 - 4.25 - 3.00 - 3.00 - 3.69 .821 4.13 .884 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 - 5.00 - 3.00 - 3.00 - 4.00 .756 5.00 .000 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.38 .916 3.50 .707 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.62 .744 4.00 1.414 
    สถานการณ์และแกป้ญหาั  

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 67  (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้

4.00 - 4.00 - 3.00 - 3.00 - 3.75 1.165 4.00 1.414 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.50 - 3.75 - 3.50 - 4.00 - 3.97 .839 4.50 .707 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.12 .835 4.50 .707 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.00 - 3.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 1.061 4.50 .707 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.25 .886 4.50 .707 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.88 .835 4.50 .707 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
       สารสนเทศ  

5.00 - 4.00 - 3.25 - 4.00 - 3.78 .995 4.38 .884 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.50 1.195 4.00 1.414 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิี ่
   เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 3.62 1.061 4.00 1.414 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      5.00 - 4.00 - 3.00 - 4.00 - 4.00 1.069 4.50 .707 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  

5.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 .926 5.00 .000 
   คอมพวิเตอร ์

รวม 4.71 - 4.00 - 3.38 - 3.81 - 3.89 .795 4.29 .943 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคิ ราะห ์      พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 67  (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม   ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ่  สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทิ ยาศาสตรท์ัว่ไป) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 15  จากบณัฑติ

ทาํงาน 62 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 3 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 20 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.29 .650 4.80 .283 3.80 - 4.53 .273 3.53 .115 4.00 .283 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.53 .640 5.00 .000 4.00 - 4.83 .408 3.33 .577 4.00 .000 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.33 .617 5.00 .000 4.00 - 4.67 .516 4.00 1.000 3.00 .000 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.27 .799 4.50 .707 4.00 - 4.33 .516 3.67 .577 4.50 .707 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.27 .799 5.00 .000 4.00 - 4.67 .516 3.33 .577 4.50 .707 
5. การตรงต่อเวลา 4.07 .961 4.50 .707 3.00 - 4.17 .753 3.33 .577 4.00 .000 
  ด้านความรู ้ 3.87 .661 4.50 .707 3.75 - 3.63 .518 3.50 .250 3.50 .354 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.00 .655 4.50 .707 4.00 - 3.83 .753 3.67 .577 4.00 .000 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.87 .743 4.50 .707 3.00 - 3.67 .516 3.33 .577 3.50 .707 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.73 .704 4.50 .707 4.00 - 3.33 .516 3.67 .577 3.50 .707 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.87 .990 4.50 .707 4.00 - 3.67 .516 3.33 .577 3.00 .000 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.87 .681 4.50 .707 4.00 - 3.71 .557 3.83 .382 3.25 .000 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.07 .594 4.50 .707 4.00 - 4.00 .632 4.33 .577 4.00 .000 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.60 .828 4.50 .707 4.00 - 3.67 .816 4.00 .000 3.00 .000 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์

3.87 .834 4.50 .707 4.00 - 3.50 .548 3.33 .577 3.00 .000 
    สถานการณ์และแกป้ญหาั  

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคิ ราะห ์      พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 67  (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม   ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ่  สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทิ ยาศาสตรท์ัว่ไป) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้

3.93 .799 4.50 .707 4.00 - 3.67 .516 3.67 .577 3.00 .000 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

3.88 .725 4.75 .000 3.75 - 3.96 .401 3.83 .382 3.75 .354 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.93 .799 5.00 .000 4.00 - 4.33 .516 4.33 .577 3.50 .707 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.40 1.056 4.00 .000 3.00 - 3.33 .516 3.33 .577 3.50 .707 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.33 .617 5.00 .000 4.00 - 4.17 .753 4.00 .000 4.00 .000 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.87 .915 5.00 .000 4.00 - 4.00 .632 3.67 .577 4.00 .000 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
       สารสนเทศ  

4.03 .713 4.50 .707 4.00 - 3.58 .646 3.67 .144 3.75 .000 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.87 .834 4.50 .707 4.00 - 3.33 .816 3.67 .577 4.00 .000 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิี ่
   เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

3.93 1.033 4.50 .707 4.00 - 3.33 .816 3.33 .577 4.00 .000 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.93 .799 4.50 .707 4.00 - 3.67 .516 3.67 .577 3.00 .000 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  

4.40 .632 4.50 .707 4.00 - 4.00 .632 4.00 .000 4.00 .000 
   คอมพวิเตอร ์

รวม 4.00 .633 4.62 .471 3.86 - 3.91 .397 3.67 .126 3.67 .067 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะิ ห ์      พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 68  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวทยาศาสตร ์ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทิ ยา) (ฟสกส์ิ ิ ) 
 เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ 

 n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 2 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 7 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 4 คน 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 6 75.0 1 50.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - - 1 100.0 1 100.0 - - 6 75.0 1 50.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 100.0 - - 1 100.0 1 100.0 8 100.0 2 100.0 
4. ขยนัอดทน 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 6 75.0 1 50.0 
5. การตรงต่อเวลา 1 100.0 - - - - 1 100.0 4 50.0 1 50.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 100.0 1 100.0 - - 1 100.0 2 25.0 1 50.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - - - - 5 62.5 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 100.0 - - - - - - 3 37.5 - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 100.0 - - - - - - 3 37.5 - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 6 75.0 1 50.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 100.0 1 100.0 - - - - 2 25.0 2 100.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห ์
    สถานการณ์และแกป้ญหา    ั   

- - - - 1 100.0 1 100.0 3 37.5 2 100.0 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้ 

- - 1 100.0 1 100.0 - - 4 50.0 1 50.0 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่      - - - - 1 100.0 1 100.0 3 37.5 1 50.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - - 2 25.0 - - 

 



ตารางที่ 68 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑิ ิต วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (คณตศาสตร์ิ ) (เคมี) (เคมีอตุสาหกรรม) (ชีวเคมี) (ชีววทยาิ ) (ฟสกส์ิ ิ ) 

 เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 8 100.0 2 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 1 100.0 1 100.0 - - 3 37.5 1 50.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่  
    เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

- - - - - - - - - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - 1 100.0 - - - - 3 37.5 1 50.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  
     คอมพวิเตอร ์

- - - - - - - - 4 50.0 2 100.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 68  (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอิ มพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ ิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยิ าศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 
 เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ 

 n = 15  จากบณัฑติ

ทาํงาน 62 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 3 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 20 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   14 93.3 2 100.0 1 100.0 5 83.3 2 66.7 2 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 10 66.7 1 50.0 1 100.0 5 83.3 1 33.3 1 50.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 12 80.0 1 50.0 1 100.0 3 50.0 2 66.7 2 100.0 
4. ขยนัอดทน 10 66.7 2 100.0 1 100.0 5 83.3 3 100.0 2 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 9 60.0 1 50.0 1 100.0 4 66.7 1 33.3 1 50.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 7 46.7 1 50.0 1 100.0 2 33.3 - - - - 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  5 33.3 1 50.0 - - 1 16.7 1 33.3 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 2 13.3 - - - - 2 33.3 - - - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4 26.7 1 50.0 1 100.0 2 33.3 - - - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 10 66.7 1 50.0 1 100.0 6 100.0 3 100.0 2 100.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  7 46.7 1 50.0 - - 1 16.7 2 66.7 1 50.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห ์
    สถานการณ์และแกป้ญหา    ั   

7 46.7 - - - - 3 50.0 1 33.3 1 50.0 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้ 

11 73.3 1 50.0 - - 3 50.0 2 66.7 2 100.0 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่      8 53.3 2 100.0 - - 2 33.3 3 100.0 1 50.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4 26.7 1 50.0 - - - - - - 2 100.0 

 



ตารางที่ 68 (ตอ่ )  /   สาขาวทยาการคอมพวเตอร ์   วทยาศาสตรท์ัว่ไป    วทยาศาสตรพ์ืน้พภพ    วทยาศาสตรส์งแวดล้อม    สถต    จลุชีววทยา   ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาศาสตรพ์ืน้พภพิ ิ ) (วทยาศาสตรส์งแวดล้อมิ ิ่ ) (สถติ ิ) (จลุชีววทยาิ ) 

 เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 13 86.7 2 100.0 1 100.0 6 100.0 3 100.0 2 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 5 33.3 1 50.0 - - 3 50.0 2 66.7 1 50.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2 13.3 - - - - - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่  
    เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

2 13.3 - - - - - - - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 5 33.3 - - - - 3 50.0 2 66.7 - - 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  
     คอมพวิเตอร ์

3 20.0 1 50.0 1 100.0 4 66.7 2 66.7 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 

 



ตารางที่ 69  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วศวกรรมศาสตร์ิ  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                               (n = 130) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 109 83.8              1 - 6 เดอืน 8 6.2 

           หญงิ 21 16.2              7- 12 เดอืน 37 28.5 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 50 38.5 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 33 25.4             19 เดอืนขึน้ไป  14 10.8 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 85 65.4              ไมร่ะบุ 21 16.2 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 11 8.5   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 0.8              รฐับาล  1 0.8 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  10 7.7 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 34 26.2              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           5 - 9 ปี 36 27.7              เอกชน 119 91.5 

           10 - 14 ปี 16 12.3      

           15 - 19 ปี 15 11.5      

           20 - 24 ปี 20 15.4      

           25 ปีขึน้ไป 6 4.6      

           ไมร่ะบุ 3 2.3     
 
 
 
 
 

                    



ตารางที่ 70  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ   ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                               (n = 130) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  31.0 51.9 14.2 2.2 0.8 100.0 4.10 .622 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 35.4  (46) 54.6  (71) 7.7  (10) 1.5  (2) 0.8  (1) 100.0 (130) 4.22 .718 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 33.8  (44) 49.2  (64) 13.1  (17) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (130) 4.12 .807 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 26.2  (34) 58.5  (76) 11.5  (15) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (130) 4.06 .755 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 45.0  (58) 46.5  (60) 7.8  (10) -  0.8  (1) 100.0 (129) 4.35 .692 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  14.7  (19) 50.4  (65) 31.0  (40) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (129) 3.75 .771 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 15.3 52.3 28.2 4.2 -  100.0 3.79 .637 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 13.1  (17) 53.8  (70) 30.0  (39) 3.1  (4) -  100.0 (130) 3.77 .710 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 17.1  (22) 53.5  (69) 26.4  (34) 3.1  (4) -  100.0 (129) 3.84 .734 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   16.2  (21) 56.2  (73) 23.8  (31) 3.8  (5) -  100.0 (130) 3.85 .731 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 14.7  (19) 45.7  (59) 32.6  (42) 7.0  (9) -  100.0 (129) 3.68 .810 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 16.0 48.6 29.7 5.2 0.6 100.0 3.74 .694 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 16.9  (22) 56.2  (73) 22.3  (29) 4.6  (6) -  100.0 (130) 3.85 .748 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 13.1  (17) 50.8  (66) 32.3  (42) 3.8  (5) -  100.0 (130) 3.73 .734 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 19.2  (25) 46.9  (61) 26.9  (35) 6.2  (8) 0.8  (1) 100.0 (130) 3.78 .856 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 14.7  (19) 40.3  (52) 37.2  (48) 6.2  (8) 1.6  (2) 100.0 (129) 3.60 .870 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 70 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  27.9 58.7 11.4 1.5 0.5 100.0 4.11 .575 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 27.7  (36) 61.5  (80) 9.2  (12) 1.5  (2) -  100.0 (130) 4.15 .641 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 32.3  (42) 58.5  (76) 7.7  (10) 1.5  (2) -  100.0 (130) 4.22 .647 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  23.8  (31) 63.1  (82) 12.3  (16) 0.8  (1) -  100.0 (130) 4.10 .621 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 32.3  (42) 48.5  (63) 16.2  (21) 1.5  (2) 1.5  (2) 100.0 (130) 4.08 .826 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 23.3  (30) 62.0  (80) 11.6  (15) 2.3  (3) 0.8  (1) 100.0 (129) 4.05 .717 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       21.9 51.7 23.5 2.7 0.2 100.0 3.93 .590 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 23.8  (31) 47.7  (62) 25.4  (33) 3.1  (4) -  100.0 (130) 3.92 .784 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  13.8  (18) 43.1  (56) 36.9  (48) 5.4  (7) 0.8  (1) 100.0 (130) 3.64 .817 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  14.6  (19) 63.1  (82) 20.8  (27) 1.5  (2) -  100.0 (130) 3.91 .640 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 35.4  (46) 53.1  (69) 10.8  (14) 0.8  (1) -  100.0 (130) 4.23 .665 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 23.1 52.9 20.6 3.0 0.4 100.0 3.94 .537 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 71  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ   ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                               (n = 130) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 28.9 54.4 13.9 2.0 0.8 100.0 4.08 .606 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 35.4  (46) 54.6  (71) 7.7  (10) 1.5  (2) 0.8  (1) 100.0 (130) 4.22 .718 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 26.2  (34) 58.5  (76) 11.5  (15) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (130) 4.06 .755 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 45.0  (58) 46.5  (60) 7.8  (10) -  0.8  (1) 100.0 (129) 4.35 .692 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  14.7  (19) 50.4  (65) 31.0  (40) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (129) 3.75 .771 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 23.3  (30) 62.0  (80) 11.6  (15) 2.3  (3) 0.8  (1) 100.0 (129) 4.05 .717 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  23.1 50.6 22.9 2.9 0.6 100.0 3.93 .605 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 33.8  (44) 49.2  (64) 13.1  (17) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (130) 4.12 .807 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 13.1  (17) 53.8  (70) 30.0  (39) 3.1  (4) -  100.0 (130) 3.77 .710 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  13.1  (17) 50.8  (66) 32.3  (42) 3.8  (5) -  100.0 (130) 3.73 .734 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 32.3  (42) 48.5  (63) 16.2  (21) 1.5  (2) 1.5  (2) 100.0 (130) 4.08 .826 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 18.7 50.6 26.3 4.2 0.3 100.0 3.83 .593 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     17.1  (22) 53.5  (69) 26.4  (34) 3.1  (4) -  100.0 (129) 3.84 .734 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 16.2  (21) 56.2  (73) 23.8  (31) 3.8  (5) -  100.0 (130) 3.85 .731 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     14.7  (19) 45.7  (59) 32.6  (42) 7.0  (9) -  100.0 (129) 3.68 .810 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 16.9  (22) 56.2  (73) 22.3  (29) 4.6  (6) -  100.0 (130) 3.85 .748 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 19.2  (25) 46.9  (61) 26.9  (35) 6.2  (8) 0.8  (1) 100.0 (130) 3.78 .856 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 71 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 14.7  (19) 40.3  (52) 37.2  (48) 6.2  (8) 1.6  (2) 100.0 (129) 3.60 .870 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 23.8  (31) 47.7  (62) 25.4  (33) 3.1  (4) -  100.0 (130) 3.92 .784 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  13.8  (18) 43.1  (56) 36.9  (48) 5.4  (7) 0.8  (1) 100.0 (130) 3.64 .817 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  14.6  (19) 63.1  (82) 20.8  (27) 1.5  (2) -  100.0 (130) 3.91 .640 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    35.4  (46) 53.1  (69) 10.8  (14) 0.8  (1) -  100.0 (130) 4.23 .665 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 27.9 61.0 9.7 1.3 -  100.0 4.16 .557 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 27.7  (36) 61.5  (80) 9.2  (12) 1.5  (2) -  100.0 (130) 4.15 .641 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 32.3  (42) 58.5  (76) 7.7  (10) 1.5  (2) -  100.0 (130) 4.22 .647 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาใั นการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 23.8  (31) 63.1  (82) 12.3  (16) 0.8  (1) -  100.0 (130) 4.10 .621 บอ่ยมาก 

รวม 23.1 52.9 20.6 3.0 0.4 100.0 3.94 .537 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 72  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ    จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                               (n = 130) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  35.2 47.4 15.0 1.7 0.6 100.0 4.15 .648 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 46.5  (60) 48.1  (62) 4.7  (6) 0.8  (1) - 100.0 (129) 4.40 .619 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 41.9  (54) 48.1  (62) 8.5  (11) 1.6  (2) - 100.0 (129) 4.30 .692 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 30.2  (39) 50.4  (65) 17.8  (23) 0.8  (1) 0.8  (1) 100.0 (129) 4.09 .761 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  33.3  (43) 44.2  (57) 18.6  (24) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (129) 4.06 .846 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 24.0  (31) 46.5  (60) 25.6  (33) 2.3  (3) 1.6  (2) 100.0 (129) 3.89 .850 มาก 
  ด้านความรู้ 18.8 52.3 25.2 3.5 0.2 100.0 3.86 .676 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 19.4  (25) 58.1  (75) 20.2  (26) 2.3  (3) - 100.0 (129) 3.95 .699 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 19.4  (25) 48.8  (63) 27.9  (36) 3.9  (5) - 100.0 (129) 3.84 .779 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 17.1  (22) 55.8  (72) 22.5  (29) 3.8  (5) 0.8  (1) 100.0 (129) 3.84 .775 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 19.4  (25) 46.5  (60) 30.2  (39) 3.8  (5) - 100.0 (129) 3.81 .788 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 16.5 53.2 27.0 2.9 0.4 100.0 3.82 .641 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 27.1  (35) 55.0  (71) 17.1  (22) 0.8  (1) - 100.0 (129) 4.09 .685 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 12.5  (16) 49.2  (63) 34.4  (44) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (128) 3.70 .759 มาก 
3. 11.6  (15) 58.9  (76) 25.6  (33) 3.8  (5) - 100.0 (129) 3.78 .696 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 14.7  (19) 49.6  (64) 31.0  (40) 3.8  (5) 0.8  (1) 100.0 (129) 3.74 .786 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 72 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             22.0 51.5 22.8 3.1 0.6 100.0 3.91 .642 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 25.0  (32) 60.9  (78) 13.3  (17) 0.8  (1) - 100.0 (128) 4.10 .638 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 13.2  (17) 38.8  (50) 41.1  (53) 6.2  (8) 0.8  (1) 100.0 (129) 3.57 .827 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 31.2  (40) 55.5  (71) 10.2  (13) 2.3  (3) 0.8  (1) 100.0 (128) 4.14 .750 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 18.8  (24) 50.8  (65) 26.6  (34) 3.1  (4) 0.8  (1) 100.0 (128) 3.84 .791 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       23.5 52.1 22.5 2.0 - 100.0 3.97 .594 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 21.3  (27) 51.2  (65) 26.0  (33) 1.6  (2) - 100.0 (127) 3.92 .730 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 16.4  (21) 50.0  (64) 28.9  (37) 4.7  (6) - 100.0 (128) 3.78 .773 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      21.9  (28) 53.9  (69) 23.4  (30) 0.8  (1) - 100.0 (128) 3.97 .698 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 34.4  (44) 53.1  (68) 11.7  (15) 0.8  (1) - 100.0 (128) 4.21 .672 มาก 

รวม 23.8 51.1 22.1 2.6 0.4 100.0 3.95 .561 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 73  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 130) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.15 83.00 4.6000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.91 78.20 3.6400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.40 88.00 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.30 86.00 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.10 82.00 4.4000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.09 81.80 4.3600   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.57 70.20 2.0400 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.06 81.20 4.2400   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.14 82.80 4.5600 

5. การตรงต่อเวลา 3.89 77.80 3.5600   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.84 76.80 3.3600 

  ด้านความรู้ 3.86 77.20 3.4400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.97 79.40 3.8800 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.95 78.60 3.7200          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.84 76.80 3.3600          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.84 74.80 2.9600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.92 78.40 3.6800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.81 74.80 2.9600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.78 75.60 3.1200 

  3.82 76.40 3.2800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.09 81.80 4.3600   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.97 79.40 3.8800 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.70 74.00 2.8000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.21 84.60 4.9200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.78 75.60 3.1200       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.95 79.00 3.8000 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.74 74.80 2.9600        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 74  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วศวกรรมศาสตร์ิ   ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 130)                                                                 
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   51 7 7 8 5 3 4 6 3 7 101 77.7 5.977 1 

2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 19 18 14 13 9 6 13 4 9 5 110 84.6 5.585 2 

3. ความขยนัอดทน 11 22 17 17 5 7 7 6 5 6 103 79.2 5.308 3 

4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 8 16 12 7 16 4 12 5 8 4 92 70.8 4.369 4 

5. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 7 13 14 15 6 7 8 6 4 9 89 68.5 4.169 5 

6. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 6 10 4 6 15 8 7 6 7 10 79 60.8 3.262 6 

7. การตรงต่อเวลา 2 7 13 9 10 13 4 2 10 3 73 56.2 3.231 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2 2 7 7 11 13 15 9 9 4 79 60.8 2.946 8 

9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    4 5 9 7 4 4 6 9 5 4 57 43.8 2.423 9 

10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   3 5 3 3 7 6 6 13 6 3 55 42.3 2.077 10 

11.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2 6 6 4 3 5 7 4 9 8 54 41.5 1.992 11 

12.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 8 4 5 3 1 7 2 5 3 1 39 30.0 1.908 12 

13.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 1 7 7 4 4 10 5 5 3 47 36.2 1.815 13 

14.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1 1 - 4 8 12 4 5 6 10 51 39.2 1.600 14 

15.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 2 3 3 8 4 3 11 7 12 53 40.8 1.554 15 

16.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 1 1 1 6 7 2 11 6 6 42 32.3 1.262 16 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 2 2 2 1 5 4 9 8 7 40 30.8 1.115 17 

18.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 2 - 7 4 3 2 5 4 6 33 25.4 1.100 18 

19.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 2 - 1 2 4 4 2 6 13 35 26.9 0.877 19 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - 1 - - 1 2 1 2 1 8 6.2 0.223 20 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - 1 - 1 1 1 2 - 6 4.6 0.177 21 



ตารางที่ 75   รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ   ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                      ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่ิ แสดงออกของบณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  41 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  56 คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  32 คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  108 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.27 .393 4.07 .575 4.04 .581 4.12 .734 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.83 .408 4.33 .516 3.89 .782 4.24 .786 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.17 .408 3.83 .753 4.33 .866 4.10 .860 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.33 .516 4.00 .632 3.78 .972 4.07 .799 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.50 .548 4.17 .753 4.44 .527 4.31 .850 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 .548 4.00 .894 3.78 .667 3.90 .860 
  ด้านความรู้ 3.75 .354 4.00 .935 3.83 .280 3.96 .605 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.50 .548 4.00 1.095 3.67 .707 4.00 .655 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 4.00 .000 4.17 .983 3.89 .333 4.00 .720 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.67 .516 4.00 .894 3.89 .333 4.14 .693 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.83 .753 3.83 1.169 3.89 .333 3.76 .786 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.83 .408 3.92 .931 3.83 .545 3.85 .660 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.17 .753 4.00 1.095 3.89 .601 4.00 .707 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัั จะเสนอแนะและ ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.67 .516 3.83 .753 3.67 .500 3.83 .711 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 .632 4.00 .894 3.89 .782 3.93 .884 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.50 .548 3.83 1.169 3.89 .782 3.66 .857 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 75 (ตอ่ )     
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.16 .329 4.27 .413 4.24 .646 4.12 .606 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.67 .516 4.50 .548 4.11 .601 4.10 .673 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.17 .408 4.17 .408 4.33 .707 4.21 .620 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 4.33 .516 4.00 .632 4.33 .707 4.21 .559 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.33 .816 4.50 .548 4.33 .707 4.00 .926 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.80 .837 4.17 .753 4.11 .782 4.07 .753 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.04 .400 4.00 .822 3.92 .331 4.09 .470 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 .632 4.00 .894 3.78 .667 4.24 .636 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 4.00 .632 3.83 .753 3.78 .667 3.76 .689 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.17 .408 3.83 .753 4.00 .500 4.03 .499 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.00 .632 4.33 1.033 4.11 .333 4.34 .614 

รวม 3.97 .254 4.06 .633 3.99 .382 4.02 .567 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 

 



ตารางที่ 75 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญิ า หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  19  คน n  =  23  จากบณัฑติทาํงาน  98 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  34 คน n  = 13  จากบณัฑติทาํงาน  46 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.60 .566 4.03 .752 3.87 .501 4.17 .304 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 3.50 .707 4.13 .757 4.33 .516 4.15 .555 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.00 1.414 4.09 .949 3.83 .983 4.15 .555 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.50 .707 4.00 .953 3.83 .753 4.15 .376 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.50 .707 4.35 .647 3.83 .408 4.62 .506 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 .707 3.59 .854 3.50 .548 3.77 .439 
  ด้านความรู้ 3.88 .177 3.51 .657 3.25 .500 3.92 .724 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.50 .707 3.57 .662 3.17 .408 3.85 .689 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 4.00 .000 3.52 .730 3.17 .753 4.08 .760 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 .000 3.57 .896 3.33 .516 4.00 .816 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 4.00 .000 3.32 .780 3.33 .816 3.77 .927 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 1.061 3.35 .710 3.25 .689 3.79 .602 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.50 .707 3.48 .790 3.33 .816 3.92 .641 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 4.00 1.414 3.43 .788 3.17 .753 3.85 .801 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 1.414 3.48 .898 3.33 .816 3.77 .725 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.50 .707 3.18 .795 3.17 .753 3.62 .768 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 75 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาิ สตรบณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  3.80 .283 3.92 .558 3.83 .557 4.17 .423 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.50 .707 3.96 .475 4.00 .632 4.15 .689 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.50 .707 4.17 .576 3.83 .408 4.46 .660 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 3.50 .707 3.87 .626 3.83 .408 4.15 .555 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.50 .707 3.78 .951 3.83 .983 4.08 .641 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .000 3.83 .717 3.67 1.033 4.00 .408 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.88 .530 3.74 .624 3.54 .459 3.98 .450 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 .000 3.61 .941 3.50 .548 4.00 .707 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.50 .707 3.48 .898 3.33 .816 3.38 .768 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.50 .707 3.74 .619 3.50 .837 4.00 .408 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.50 .707 4.13 .626 3.83 .408 4.54 .519 

รวม 3.77 .450 3.71 .574 3.58 .480 4.02 .363 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 75 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมิ วสัด ุ    วศวกรรมิ สงแวดล้อมิ่      วศวกรรมิ อตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจิ และสารสนเทศฯ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

 S.D.     S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 5  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 20  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ n = 7  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 26 คน ทาํงาน 11 คน ทาํงาน 78 คน ทาํงาน 2 คน ทาํงาน 30 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.44 .518 4.33 .611 4.04 .621 4.20 - 4.17 .794 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.40 .548 4.33 .577 4.25 .786 4.00 - 4.29 .951 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.40 .548 4.67 .577 4.10 .788 4.00 - 4.43 .787 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.40 .548 4.33 .577 4.05 .686 4.00 - 4.29 .951 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.80 .447 4.33 .577 4.25 .716 5.00 - 4.17 .983 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.20 1.095 4.00 1.000 3.55 .826 4.00 - 4.00 .577 
  ด้านความรู ้ 3.80 .647 3.75 .250 3.68 .659 4.00 - 4.21 .699 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 .707 3.67 .577 3.70 .801 4.00 - 4.14 .690 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ   
    หรอืจบัใจความได ้

3.80 .837 4.00 .000 3.75 .786 4.00 - 4.14 .900 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.60 .548 3.67 .577 3.65 .587 4.00 - 4.43 .787 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 3.80 .837 3.67 .577 3.60 .940 4.00 - 4.14 .690 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 



ตารางที่ 75 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ  ิ ิ ิ่ ิ    วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.65 .602 4.17 .520 3.76 .754 4.25 - 4.14 .734 
1. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 3.80 .837 4.33 .577 3.90 .718 4.00 - 4.14 .690 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.40 .548 4.00 .000 3.80 .696 5.00 - 4.29 .756 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.80 .837 4.00 1.000 3.65 .933 4.00 - 4.14 .900 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
    ต่อเนื่อง 

3.60 .548 4.33 .577 3.70 1.081 4.00 - 4.00 1.000 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่  
        และความรบัผดชอบิ  

4.32 .460 3.93 .503 4.15 .671 4.00 - 4.49 .790 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.40 .548 4.00 .000 4.15 .745 4.00 - 4.57 .787 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.40 .548 3.67 .577 4.15 .875 4.00 - 4.43 .787 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 
   ประนีประนอม 

4.20 .447 3.67 .577 4.10 .641 4.00 - 4.43 .976 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.20 .447 4.33 .577 4.15 .813 4.00 - 4.57 .787 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.40 .548 4.00 1.000 4.20 .696 4.00 - 4.43 .787 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 75 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกิ รรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร    
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

4.00 .729 4.00 .661 3.78 .752 4.50 - 4.18 .787 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์
    และแปลผล 

3.80 .837 3.67 .577 3.85 .875 5.00 - 4.14 .900 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  และ  
   เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.80 .837 3.67 1.155 3.40 .995 4.00 - 4.29 .756 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั และเขยีน 
   ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 .707 4.33 .577 3.70 .801 4.00 - 4.29 .951 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  4.40 .894 4.33 .577 4.15 .813 5.00 - 4.00 .816 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.07 .448 4.05 .481 3.90 .612 4.18 - 4.19 .751 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 76  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ   ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมกาิ รบนและอวกาศยานิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  41 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  56 คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  32 คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  108 คน 

  ด้านสาํนึกดี 4.12 .363 4.13 .628 4.00 .608 4.12 .730 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.83 .408 4.33 .516 3.89 .782 4.24 .786 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.33 .516 4.00 .632 3.78 .972 4.07 .799 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.50 .548 4.17 .753 4.44 .527 4.31 .850 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 .548 4.00 .894 3.78 .667 3.90 .860 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.80 .837 4.17 .753 4.11 .782 4.07 .753 
  ด้านมงุมัน่่  3.92 .465 4.04 .697 4.00 .500 3.98 .630 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.17 .408 3.83 .753 4.33 .866 4.10 .860 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.50 .548 4.00 1.095 3.67 .707 4.00 .655 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจั ะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.67 .516 3.83 .753 3.67 .500 3.83 .711 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.33 .816 4.50 .548 4.33 .707 4.00 .926 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.93 .308 3.98 .866 3.90 .269 3.97 .552 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 4.00 .000 4.17 .983 3.89 .333 4.00 .720 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.67 .516 4.00 .894 3.89 .333 4.14 .693 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.83 .753 3.83 1.169 3.89 .333 3.76 .786 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.17 .753 4.00 1.095 3.89 .601 4.00 .707 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 76 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 .632 4.00 .894 3.89 .782 3.93 .884 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.50 .548 3.83 1.169 3.89 .782 3.66 .857 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 .632 4.00 .894 3.78 .667 4.24 .636 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 4.00 .632 3.83 .753 3.78 .667 3.76 .689 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.17 .408 3.83 .753 4.00 .500 4.03 .499 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.00 .632 4.33 1.033 4.11 .333 4.34 .614 
  ด้านสามคัคี 4.39 .328 4.22 .455 4.26 .641 4.17 .546 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.67 .516 4.50 .548 4.11 .601 4.10 .673 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.17 .408 4.17 .408 4.33 .707 4.21 .620 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  4.33 .516 4.00 .632 4.33 .707 4.21 .559 

รวม 3.97 .254 4.06 .633 3.99 .382 4.02 .567 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 76 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  19  คน n  =  23  จากบณัฑติทาํงาน  98 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  34 คน n  = 13  จากบณัฑติทาํงาน  46 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.80 .283 3.97 .685 3.83 .528 4.14 .263 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 3.50 .707 4.13 .757 4.33 .516 4.15 .555 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.50 .707 4.00 .953 3.83 .753 4.15 .376 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.50 .707 4.35 .647 3.83 .408 4.62 .506 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.50 .707 3.59 .854 3.50 .548 3.77 .439 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .000 3.83 .717 3.67 1.033 4.00 .408 
  ด้านมงุมัน่่  3.50 .707 3.72 .675 3.50 .652 3.98 .473 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.00 1.414 4.09 .949 3.83 .983 4.15 .555 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.50 .707 3.57 .662 3.17 .408 3.85 .689 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  4.00 1.414 3.43 .788 3.17 .753 3.85 .801 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.50 .707 3.78 .951 3.83 .983 4.08 .641 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.85 .495 3.53 .598 3.38 .508 3.91 .470 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 4.00 .000 3.52 .730 3.17 .753 4.08 .760 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 .000 3.57 .896 3.33 .516 4.00 .816 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 4.00 .000 3.32 .780 3.33 .816 3.77 .927 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.50 .707 3.48 .790 3.33 .816 3.92 .641 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 76 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรริ มโยธา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 1.414 3.48 .898 3.33 .816 3.77 .725 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.50 .707 3.18 .795 3.17 .753 3.62 .768 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 .000 3.61 .941 3.50 .548 4.00 .707 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.50 .707 3.48 .898 3.33 .816 3.38 .768 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.50 .707 3.74 .619 3.50 .837 4.00 .408 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.50 .707 4.13 .626 3.83 .408 4.54 .519 
  ด้านสามคัคี 3.83 .236 4.00 .471 3.89 .344 4.26 .530 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.50 .707 3.96 .475 4.00 .632 4.15 .689 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.50 .707 4.17 .576 3.83 .408 4.46 .660 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนั อม 3.50 .707 3.87 .626 3.83 .408 4.15 .555 

รวม 3.77 .450 3.71 .574 3.58 .480 4.02 .363 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 76 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสิ ตรบณัฑติ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.     S.D.   S.D.   
 n = 5  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 20  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ n = 7  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 26 คน ทาํงาน 11 คน ทาํงาน 78 คน ทาํงาน 2 คน ทาํงาน 30 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.44 .434 4.20 .72111 4.06 .609 4.20 - 4.17 .794 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.40 .548 4.33 .577 4.25 .786 4.00 - 4.29 .951 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.40 .548 4.33 .577 4.05 .686 4.00 - 4.29 .951 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.80 .447 4.33 .577 4.25 .716 5.00 - 4.17 .983 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.20 1.095 4.00 1.000 3.55 .826 4.00 - 4.00 .577 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.40 .548 4.00 1.000 4.20 .696 4.00 - 4.43 .787 
  ด้านมงุมัน่่  4.00 .354 4.17 .289 3.94 .617 4.25 - 4.36 .705 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.40 .548 4.67 .577 4.10 .788 4.00 - 4.43 .787 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 .707 3.67 .577 3.70 .801 4.00 - 4.14 .690 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาั น มกัจะเสนอแนะ 
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.40 .548 4.00 .000 3.80 .696 5.00 - 4.29 .756 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค   4.20 .447 4.33 .577 4.15 .813 4.00 - 4.57 .787 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 76 (ตอ่ )   /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.84 .673 4.00 .520 3.74 .688 4.20 - 4.17 .754 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความ 
    หรอืจบัใจความได ้

3.80 .837 4.00 .000 3.75 .786 4.00 - 4.14 .900 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.60 .548 3.67 .577 3.65 .587 4.00 - 4.43 .787 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.80 .837 3.67 .577 3.60 .940 4.00 - 4.14 .690 

4. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 3.80 .837 4.33 .577 3.90 .718 4.00 - 4.14 .690 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.80 .837 4.00 1.000 3.65 .933 4.00 - 4.14 .900 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
   ต่อเนื่อง 

3.60 .548 4.33 .577 3.70 1.081 4.00 - 4.00 1.000 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการ 
    วเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.80 .837 3.67 .577 3.85 .875 5.00 - 4.14 .900 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.80 .837 3.67 1.155 3.40 .995 4.00 - 4.29 .756 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีน 
    ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 .707 4.33 .577 3.70 .801 4.00 - 4.29 .951 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.40 .894 4.33 .577 4.15 .813 5.00 - 4.00 .816 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 76 (ตอ่ )    /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสามคัคี 4.33 .471 3.78 .385 4.13 .712 4.00 - 4.48 .813 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.40 .548 4.00 .000 4.15 .745 4.00 - 4.57 .787 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.40 .548 3.67 .577 4.15 .875 4.00 - 4.43 .787 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 4.20 .447 3.67 .577 4.10 .641 4.00 - 4.43 .976 
   ประนีประนอม 

รวม 4.07 .448 4.05 .481 3.90 .612 4.18 - 4.19 .751 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 77  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                 
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวิ กรรมการบนและอวกาศยานิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  41 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  56 คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  32 คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  108 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.17 .698 4.23 .463 4.20 .640 4.09 .675 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.50 .548 4.67 .516 4.22 .667 4.31 .660 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.50 .548 4.67 .516 4.33 .707 4.31 .604 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.83 .983 4.17 .753 4.22 .667 3.93 .884 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 .894 4.17 .753 4.11 .782 4.03 .944 
5. การตรงต่อเวลา 4.00 .894 3.50 .548 4.11 .782 3.86 .789 
  ด้านความรู้ 3.71 .697 4.21 .872 3.81 .300 4.10 .569 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.67 1.033 4.17 .753 3.67 .500 4.24 .511 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.67 .816 4.33 1.033 4.00 .500 4.03 .680 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .632 4.17 .983 3.89 .333 4.00 .845 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.50 .548 4.17 .983 3.67 .500 4.14 .693 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 .395 3.92 .785 4.06 .447 3.94 .589 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.80 .447 4.17 .983 4.33 .707 4.14 .516 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.80 .837 3.67 .816 4.00 .500 3.79 .774 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.80 .447 3.83 .753 3.89 .333 4.07 .651 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.60 .548 4.00 .894 4.00 .500 3.76 .830 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 77 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  ประเดน็ วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  4.10 .576 4.17 .563 3.97 .589 3.93 .623 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.60 .548 4.33 .516 4.00 .500 4.29 .535 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.80 .837 3.83 .408 3.89 .601 3.62 .862 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.40 .894 4.17 .753 4.00 .756 4.10 .772 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.60 .548 4.33 1.033 4.12 .835 3.79 .726 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.05 .447 4.00 .707 3.84 .186 4.10 .498 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 .707 4.00 .894 3.75 .463 4.14 .581 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.60 .548 3.50 1.049 3.78 .441 3.97 .731 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.20 .447 4.00 .894 3.88 .354 4.00 .655 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.40 .548 4.50 .837 4.00 .000 4.31 .604 

รวม 4.03 .477 4.11 .610 3.96 .386 4.02 .524 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 77 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  19  คน n  =  23  จากบณัฑติทาํงาน  98 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  34 คน n  = 13  จากบณัฑติทาํงาน  46 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.30 .707 4.10 .677 3.77 .638 4.38 .486 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 3.50 .707 4.39 .583 4.00 .632 4.75 .452 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 3.50 .707 4.09 .733 4.17 .753 4.58 .515 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.50 .707 4.17 .717 3.67 .516 4.25 .622 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.00 1.414 3.96 .878 3.67 1.033 4.25 .622 
5. การตรงต่อเวลา 3.00 .000 3.91 .949 3.33 .816 4.08 .793 
  ด้านความรู้ 3.75 .354 3.62 .761 3.29 .732 3.81 .371 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.50 .707 3.83 .834 3.33 .516 3.83 .389 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.00 .000 3.48 .846 3.33 1.033 3.75 .452 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .000 3.57 .788 3.17 .753 3.92 .669 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.50 .707 3.61 .891 3.33 .816 3.75 .452 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.63 .530 3.55 .570 3.33 .563 3.73 .590 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 .000 3.83 .650 3.83 .753 4.00 .816 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.50 .707 3.41 .666 3.00 .632 3.69 .751 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.50 .707 3.43 .590 3.33 .516 3.85 .555 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.50 .707 3.65 .832 3.17 .753 3.38 .506 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 77 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้ิ า) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  3.38 .530 3.73 .703 3.67 .769 3.81 .458 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.50 .707 3.91 .668 3.83 .753 3.85 .555 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.00 .000 3.30 .822 3.33 1.211 3.38 .650 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.50 .707 4.04 .878 4.00 .632 4.15 .689 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.50 .707 3.65 .775 3.50 1.225 3.85 .555 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.38 .530 3.73 .626 3.71 .579 3.88 .452 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.50 .707 3.64 .790 3.50 .548 3.77 .599 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.00 .000 3.55 .858 3.50 1.049 3.77 .439 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.50 .707 3.74 .689 3.83 .983 3.92 .641 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 3.50 .707 4.09 .733 4.00 .000 4.08 .641 

รวม 3.48 .539 3.73 .588 3.56 .585 3.98 .310 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 77 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสติ รบณัฑติ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.     S.D.   S.D.   
 n = 5  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 20  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ n = 7  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 26 คน ทาํงาน 11 คน ทาํงาน 78 คน ทาํงาน 2 คน ทาํงาน 30 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.44 .518 4.33 .577 4.12 .700 3.80 - 4.40 .783 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.60 .548 4.33 .577 4.50 .607 4.00 - 4.43 .787 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.60 .548 4.33 .577 4.15 .875 4.00 - 4.57 .787 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.40 .548 4.33 .577 4.05 .826 4.00 - 4.43 .787 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.40 .548 4.33 .577 4.05 .826 4.00 - 4.43 .976 
5. การตรงต่อเวลา 4.20 .837 4.33 .577 3.85 .988 3.00 - 4.14 .900 
  ด้านความรู ้ 4.05 .942 3.83 .520 3.79 .766 4.00 - 4.21 .713 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.20 .837 4.33 .577 3.85 .745 4.00 - 4.29 .756 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.00 1.000 3.67 .577 3.85 .813 4.00 - 4.14 .900 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 1.000 3.67 .577 3.80 .834 4.00 - 4.14 .690 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 1.000 3.67 .577 3.65 .933 4.00 - 4.29 .756 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.95 .908 4.08 .629 3.83 .703 4.00 - 4.25 .913 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.20 1.095 4.33 .577 4.15 .671 4.00 - 4.57 .787 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.80 .837 4.00 .000 3.75 .786 4.00 - 4.00 1.155 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 
 



ตารางที่ 77 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอุิ ิ ิ่ ิ ตสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศิ วกรรมวสัด)ุ (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
    และแกป้ญหาั  

3.80 .837 4.00 1.000 3.65 .813 4.00 - 4.14 1.069 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้

4.00 1.000 4.00 1.000 3.75 .851 4.00 - 4.29 .756 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.15 .602 3.92 .520 3.94 .729 4.00 - 4.21 .809 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.40 .548 4.00 .000 4.05 .759 4.00 - 4.43 .787 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.80 .837 3.33 .577 3.70 .923 4.00 - 3.71 1.113 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.40 .548 4.33 .577 4.20 .768 4.00 - 4.43 .787 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 .707 4.00 1.000 3.80 .894 4.00 - 4.29 .756 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร  
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.10 .802 4.08 .878 4.04 .655 5.00 - 4.25 .817 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 1.000 4.00 1.000 4.00 .795 5.00 - 4.29 .951 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

3.80 .837 4.00 1.000 3.80 .768 5.00 - 4.29 .951 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.20 .837 4.33 .577 4.00 .725 5.00 - 4.29 .951 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.40 .894 4.00 1.000 4.35 .745 5.00 - 4.14 .900 

รวม 4.15 .681 4.06 .588 3.95 .644 4.14 - 4.27 .748 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 78  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร์ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมการบนและอวกาศยานิ ิ ) (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเคมีิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  41 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  56 คน n  =  9  จากบณัฑติทาํงาน  32 คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  108 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   4 66.7 5 83.3 7 77.8 22 75.9 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4 66.7 6 100.0 4 44.4 16 55.2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 33.3 4 66.7 8 88.9 20 69.0 
4. ขยนัอดทน 4 66.7 5 83.3 8 88.9 23 79.3 
5. การตรงต่อเวลา 3 50.0 3 50.0 2 22.2 16 55.2 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 16.7 1 16.7 2 22.2 14 48.3 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 33.3 2 33.3 4 44.4 11 37.9 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 2 33.3 2 33.3 5 55.6 10 34.5 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2 33.3 2 33.3 - - 8 27.6 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 33.3 4 66.7 8 88.9 17 58.6 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  3 50.0 4 66.7 4 44.4 8 27.6 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   2 33.3 2 33.3 4 44.4 13 44.8 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 1 16.7 3 50.0 4 44.4 13 44.8 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       4 66.7 4 66.7 9 100.0 17 58.6 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2 33.3 3 50.0 6 66.7 8 27.6 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5 83.3 6 100.0 8 88.9 23 79.3 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2 33.3 1 16.7 3 33.3 11 37.9 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 1 11.1 2 6.9 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - 5 17.2 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 4 66.7 1 16.7 4 44.4 13 44.8 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 16.7 2 33.3 - - 8 27.6 



ตารางที่ 78 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า     วศวกรรมไฟฟ้า     วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลต    วศวกรรมโยธาิ ิ ิ ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมโยธาิ -ทรพัยากรนํ้า) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลติ ิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  2  จากบณัฑติทาํงาน  19  คน n  =  23  จากบณัฑติทาํงาน  98 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  34 คน n  = 13  จากบณัฑติทาํงาน  46 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   1 50.0 19 82.6 3 50.0 13 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 50.0 16 69.6 2 33.3 9 69.2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - - 17 73.9 5 83.3 10 76.9 
4. ขยนัอดทน 1 50.0 20 87.0 6 100.0 11 84.6 
5. การตรงต่อเวลา - - 14 60.9 4 66.7 10 76.9 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - - 10 43.5 - - 4 30.8 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - 5 21.7 5 83.3 5 38.5 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 5 21.7 2 33.3 2 15.4 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 5 21.7 4 66.7 2 15.4 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - 18 78.3 4 66.7 9 69.2 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 50.0 5 21.7 3 50.0 6 46.2 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   - - 12 52.2 1 16.7 8 61.5 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 1 50.0 9 39.1 3 50.0 3 23.1 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       1 50.0 17 73.9 2 33.3 8 61.5 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 6 26.1 1 16.7 5 38.5 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 50.0 20 87.0 6 100.0 7 53.8 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 11 47.8 5 83.3 4 30.8 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 50.0 - - 1 16.7 1 7.7 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 50.0 7 30.4 3 50.0 3 23.1 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 50.0 10 43.5 - - 1 7.7 



ตารางที่ 78 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวิ ิ ิ่ ิ ิ กรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯิ ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

 n = 5  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 26 คน 

n = 3  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 11 คน 

n = 20  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 78 คน 

n = 1  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 2 คน 

n = 7  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 30 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   2 40.0 2 66.7 17 85.0 1 100.0 5 71.4 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - - 1 33.3 14 70.0 1 100.0 5 71.4 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 40.0 2 66.7 14 70.0 1 100.0 4 57.1 
4. ขยนัอดทน 3 60.0 2 66.7 15 75.0 1 100.0 4 57.1 
5. การตรงต่อเวลา 4 80.0 1 33.3 12 60.0 1 100.0 3 42.9 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 40.0 1 33.3 2 10.0 1 100.0 1 14.3 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  3 60.0 - - 8 40.0 - - 2 28.6 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4 80.0 - - 4 20.0 - - 4 57.1 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3 60.0 1 33.3 6 30.0 - - - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5 100.0 2 66.7 16 80.0 1 100.0 6 85.7 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 20.0 1 33.3 14 70.0 1 100.0 4 57.1 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 
    แกป้ญหา    ั   

3 60.0 - - 9 45.0 - - 3 42.9 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้ 

1 20.0 1 33.3 10 50.0 - - 2 28.6 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       2 40.0 - - 10 50.0 1 100.0 4 57.1 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2 40.0 - - 7 35.0 - - 2 28.6 

 



ตารางที่ 78 (ตอ่ )  /   สาขาวศวกรรมวสัด ุ    วศวกรรมสงแวดล้อม     วศวกรรมอตุสาหการ     วศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศฯ    การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ิ ิ่ ิ ิ ิ  
 

 หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วศวกรรมวสัดุิ ) (วศวกรรมสงแวดล้อมิ ิ่ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมสาํรวจและสิ ารสนเทศฯ) (การจดัการเทคโนโลยีการบนิ ) 

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5 100.0 2 66.7 19 95.0 1 100.0 7 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3 60.0 1 33.3 9 45.0 - - 4 57.1 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 2 10.0 - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

1 20.0 - - - - - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 3 60.0 2 66.7 7 35.0 - - 5 71.4 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 20.0 1 33.3 5 25.0 - - 5 71.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 

 



ตารางที่ 79  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ ศึกษาศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 36)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 14 38.9              1 - 6 เดอืน 1 2.8 

           หญงิ 21 58.3              7- 12 เดอืน 12 33.3 

           ไมร่ะบุ 1 2.8             13 -18 เดอืน 11 30.6 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                19 เดอืนขึน้ไป  5 13.9 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 8 22.2              ไมร่ะบุ 7 19.4 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 24 66.7   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 1 2.8              รฐับาล  19 52.8 

           อื่นๆ 1 2.8              รฐัวสิาหกจิ  2 5.6 

           ไมร่ะบุ 2 5.6              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                เอกชน 14 38.9 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 8 22.2              ไมร่ะบุ 1 2.8 

           5 - 9 ปี 5 13.9      

           10 - 14 ปี 4 11.1      

           15 - 19 ปี 6 16.7      

           20 - 24 ปี 3 8.3     

           25 ปีขึน้ไป 8 22.2     

           ไมร่ะบุ 2 5.6     
 
 

                 



ตารางที่ 80  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 36) 

พฤตกรรมิ ที่แสดงออกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  47.2 41.1 11.7 - - 100.0 4.36 .620 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 47.2  (17) 38.9  (14) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.33 .717 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 50.0  (18) 38.9  (14) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.39 .688 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 47.2  (17) 38.9  (14) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.33 .717 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 55.6  (20) 41.7  (15) 2.8  (1) - - 100.0  (36) 4.53 .560 บอ่ยทีส่ดุ 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  36.1  (13) 47.2  (17) 16.7  (6) - - 100.0  (36) 4.19 .710 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 30.6 59.0 10.4 - - 100.0 4.20 .534 บ่อยมาก 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 30.6  (11) 55.6  (20) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.17 .655 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 25.0  (9) 61.1  (22) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.11 .622 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   38.9  (14) 52.8  (19) 8.3  (3) - - 100.0  (36) 4.31 .624 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 27.8  (10) 66.7  (24) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.22 .540 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 28.5 46.5 22.9 2.1 - 100.0 4.01 .707 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 30.6  (11) 50.0  (18) 19.4  (7)   - 100.0  (36) 4.11 .708 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 22.2  (8) 50.0  (18) 25.0  (9) 2.8  (1) - 100.0  (36) 3.92 .770 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 36.1  (13) 44.4  (16) 16.7  (6) 2.8  (1) - 100.0  (36) 4.14 .798 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 25.0  (9) 41.7  (15) 30.6  (11) 2.8  (1) - 100.0  (36) 3.89 .820 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 80 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  45.0 45.6 9.4 - - 100.0 4.36 .622 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 41.7  (15) 47.2  (17) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.31 .668 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 50.0  (18) 44.4  (16) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.44 .607 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  38.9  (14) 50.0  (18) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.28 .659 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 47.2  (17) 41.7  (15) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.36 .683 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 47.2  (17) 44.4  (16) 8.3  (3) - - 100.0  (36) 4.39 .645 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       30.6 54.2 14.6 0.7 - 100.0 4.15 .522 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 30.6  (11) 58.3  (21) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.19 .624 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  13.9  (5) 47.2  (17) 36.1  (13) 2.8  (1) - 100.0  (36) 3.72 .741 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  33.3  (12) 61.1  (22) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.28 .566 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 44.4  (16) 50.0  (18) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.39 .599 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 37.2 48.7 13.5 0.5 - 100.0 4.23 .546 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 81  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  ิ  
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 36) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 46.7 42.2 11.1 - - 100.0 4.36 .610 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 47.2  (17) 38.9  (14) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.33 .717 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 47.2  (17) 38.9  (14) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.33 .717 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 55.6  (20) 41.7  (15) 2.8  (1) - - 100.0  (36) 4.53 .560 บอ่ยทีส่ดุ 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  36.1  (13) 47.2  (17) 16.7  (6) - - 100.0  (36) 4.19 .710 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 47.2  (17) 44.4  (16) 8.3  (3) - - 100.0  (36) 4.39 .645 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  37.5 46.5 15.3 0.7 - 100.0 4.21 .611 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 50.0  (18) 38.9  (14) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.39 .688 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 30.6  (11) 55.6  (20) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.17 .655 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใั หเ้หตุผล 22.2  (8) 50.0  (18) 25.0  (9) 2.8  (1) - 100.0  (36) 3.92 .770 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 47.2  (17) 41.7  (15) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.36 .683 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 30.6 53.3 15.3 0.8 - 100.0 4.14 .540 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     25.0  (9) 61.1  (22) 13.9  (5) - - 100.0  (36) 4.11 .622 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 38.9  (14) 52.8  (19) 8.3  (3) - - 100.0  (36) 4.31 .624 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     27.8  (10) 66.7  (24) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.22 .540 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 30.6  (11) 50.0  (18) 19.4  (7) - - 100.0  (36) 4.11 .708 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 36.1  (13) 44.4  (16) 16.7  (6) 2.8  (1) - 100.0  (36) 4.14 .798 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 81 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอ่ ่ ยเลย   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 25.0  (9) 41.7  (15) 30.6  (11) 2.8  (1) - 100.0  (36) 3.89 .820 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 30.6  (11) 58.3  (21) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.19 .624 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  13.9  (5) 47.2  (17) 36.1  (13) 2.8  (1) - 100.0  (36) 3.72 .741 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขีั ยนได ้ 33.3  (12) 61.1  (22) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.28 .566 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    44.4  (16) 50.0  (18) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.39 .599 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 43.5 47.2 9.3 - - 100.0 4.34 .615 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 41.7  (15) 47.2  (17) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.31 .668 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 50.0  (18) 44.4  (16) 5.6  (2) - - 100.0  (36) 4.44 .607 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  38.9  (14) 50.0  (18) 11.1  (4) - - 100.0  (36) 4.28 .659 บอ่ยมาก 

รวม 37.2 48.7 13.5 0.5 - 100.0 4.23 .546 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 82  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษาศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 36) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  51.1 39.4 7.8 - 1.7 100.0 4.38 .687 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 63.9  (23) 36.1  (13) - - - 100.0  (36) 4.64 .487 มากทีส่ดุ 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 55.6  (20) 36.1  (13) 8.3  (3) - - 100.0  (36) 4.47 .654 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 44.4  (16) 44.4  (16) 8.3  (3) - 2.8  (1) 100.0  (36) 4.28 .849 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  47.2  (17) 41.7  (15) 8.3  (3) - 2.8  (1) 100.0  (36) 4.31 .856 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 44.4  (16) 38.9  (14) 13.9  (5) - 2.8  (1) 100.0  (36) 4.22 .898 มาก 
  ด้านความรู้ 37.5 43.8 18.8 - - 100.0 4.19 .690 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 50.0  (18) 33.3  (12) 16.7  (6) - - 100.0  (36) 4.33 .756 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 33.3  (12) 47.2  (17) 19.4  (7) - - 100.0  (36) 4.14 .723 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 33.3  (12) 47.2  (17) 19.4  (7) - - 100.0  (36) 4.14 .723 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 33.3  (12) 47.2  (17) 19.4  (7) - - 100.0  (36) 4.14 .723 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 35.7 46.4 17.9 - - 100.0 4.18 .646 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 42.9  (15) 48.6  (17) 8.6  (3) - - 100.0  (35) 4.34 .639 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 28.6  (10) 45.7  (16) 25.7  (9) - - 100.0  (35) 4.03 .747 มาก 
3. 31.4  (11) 45.7  (16) 22.9  (8) - - 100.0  (35) 4.09 .742 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 40.0  (14) 45.7  (16) 14.3  (5) - - 100.0  (35) 4.26 .701 มาก 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 



ตารางที่ 82 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             38.6 45.0 15.7 0.7 - 100.0 4.21 .679 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 42.9  (15) 42.9  (15) 14.3  (5) - - 100.0  (35) 4.29 .710 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 28.6  (10) 45.7  (16) 25.7  (9) - - 100.0  (35) 4.03 .747 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 42.9  (15) 45.7  (16) 8.6  (3) 2.9  (1) - 100.0  (35) 4.26 .852 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 40.0  (14) 45.7  (16) 14.3  (5) - - 100.0  (35) 4.26 .701 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       31.4 53.6 15.0 - - 100.0 4.16 .559 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 22.9  (8) 57.1  (20) 20.0  (7) - - 100.0  (35) 4.03 .664 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 22.9  (8) 54.3  (19) 22.9  (8) - - 100.0  (35) 4.00 .686 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      34.3  (12) 57.1  (20) 8.6  (3) - - 100.0  (35) 4.26 .611 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 45.7  (16) 45.7  (16) 8.6  (3) - - 100.0  (35) 4.37 .646 มาก 

รวม 39.5 45.3 14.7 0.1 0.4 100.0 4.22 .598 มาก 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 83  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 36) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.38 87.60 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.21 84.20 4.8400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.64 92.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.47 89.40 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.29 85.80 5.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.28 85.60 5.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.03 80.60 4.1200 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.31 86.20 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.26 85.20 5.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.22 84.40 4.8800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.26 85.20 5.0000 

  ด้านความรู้ 4.19 83.80 4.7600    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   4.16 83.20 4.6400 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.33 86.60 5.0000          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.14 82.80 4.5600          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.14 82.80 4.5600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.03 80.60 4.1200 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.14 82.80 4.5600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 4.00 80.00 4.0000 

  4.18 83.60 4.7200      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.34 86.80 5.0000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.26 85.20 5.0000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.03 80.60 4.1200   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.37 87.40 5.0000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 4.09 81.80 4.3600       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 4.22 84.40 4.8800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 4.26 85.20 5.0000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 84  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ ศึกษาศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 36)                                                                        
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   18 2 3 3  2 2 - - - 30 83.3 7.250 1 

2. ความขยนัอดทน 1 4 5 11 3 2 1 2 1 - 30 83.3 5.639 2 

3. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 11 1 2 4 3 2 2 - 1 27 75.0 5.139 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 2 10 1 3 3 2 - 2 - 25 69.4 4.722 4 

5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 6 2 1 4 - 3 3 4 3 1 27 75.0 4.444 5 

6. การตรงต่อเวลา 1 5 5 1 5 2 2 1 1 - 23 63.9 4.306 6 

7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5 3 2 3 2 2 - 1 - - 18 50.0 3.861 7 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - 1 1 1 2 4 5 2 2 1 19 52.8 2.417 8 

9. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 1 1 2 2 3 2 4 - 3 18 50.0 2.250 9 

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 - - - 4 2 5 1 4 4 21 58.3 2.194 10 

11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - - - 2 2 2 3 1 5 2 17 47.2 1.750 11 

12.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 2 1 1 - 2 - 1 2 - 9 25.0 1.389 12 

13.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโยล ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 1 - 1 1 1 4 2 8 18 50.0 1.306 13 

14.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - 1 2 - 2 1 6 4 16 44.4 1.278 14 

15.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - - - 2 - 2 6 2 2 14 38.9 1.222 15 

16.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 1 1 - 2 - 1 1 2 8 22.2 0.889 16 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 - - - 1 1 - 2 5 13.9 0.472 17 

18.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - 1 - 1 2 - 1 5 13.9 0.472 17 

19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 - 1 - - - 1 - 3 8.3 0.444 18 

20.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - - 1 - - - 2 - 2 5 13.9 0.417 19 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - 1 1 - - - 2 5.6 0.250 20 



ตารางที่ 85  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 10  จากบณัฑติ

ทาํงาน 16 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 15 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 23 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 8 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 50 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.53 .808 4.32 .424 4.25 .823 4.38 .659 4.20 .283 4.40 .821 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.33 1.155 4.20 .632 4.25 .957 4.33 .707 4.50 .707 4.50 .756 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.50 .707 4.38 .916 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.33 1.155 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.38 .916 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.67 .577 4.40 .516 4.50 .577 4.78 .441 4.00 .000 4.50 .756 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.67 .577 4.20 .422 4.00 .816 4.11 .928 4.00 .000 4.25 .886 
  ด้านความรู ้ 4.42 .520 4.38 .489 3.94 .657 4.31 .622 3.88 .177 4.00 .463 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.33 .577 4.40 .516 3.75 .500 4.33 .707 3.50 .707 4.00 .756 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

4.33 .577 4.40 .516 3.75 .500 4.11 .782 4.00 .000 3.87 .641 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
   งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.67 .577 4.50 .527 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.00 .535 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 4.33 .577 4.20 .632 4.00 .816 4.44 .527 4.00 .000 4.12 .354 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 



ตารางที่ 85 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.25 .750 4.25 .589 3.63 .924 4.08 .781 3.75 .354 3.81 .741 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะห ์
    อยา่งเป็นระบบ 

4.33 .577 4.30 .675 4.00 .816 4.11 .928 4.00 .000 3.88 .641 

2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

4.00 1.000 4.20 .632 3.50 1.000 3.89 .782 4.00 .000 3.75 .886 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.67 .577 4.30 .675 3.75 1.258 4.22 .667 3.50 .707 4.00 .926 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
    ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

4.00 1.000 4.20 .632 3.25 .957 4.11 .928 3.50 .707 3.62 .744 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวางบคุคล่  
         และความรบัผดชอบิ  

4.60 .693 4.36 .479 4.35 .661 4.36 .698 4.10 .141 4.33 .841 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.67 .577 4.30 .483 4.25 .857 4.33 .707 4.00 .000 4.25 .886 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.67 .577 4.40 .516 4.50 .577 4.44 .726 4.50 .707 4.38 .744 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั     
    รูจ้กัการประนีประนอม 

4.33 1.155 4.30 .483 4.25 .500 4.33 .707 4.00 .000 4.25 .886 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ   
    มอีุปสรรค 

4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.38 .916 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  4.67 .577 4.40 .516 4.50 .577 4.33 .707 4.00 .000 4.38 .916 
    ตนเอง 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 85 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ       
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี     
       สารสนเทศ  

4.33 .520 4.18 .501 4.13 .520 4.22 .643 3.88 .177 4.03 .558 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

4.67 .577 4.40 .516 3.75 .500 4.33 .707 4.00 .000 3.87 .641 

2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน   
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.67 .577 3.60 .843 4.00 .816 3.78 .833 3.50 .707 3.75 .707 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.33 .577 4.40 .516 4.25 .500 4.33 .707 4.00 .000 4.12 .641 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์  4.67 .577 4.30 .483 4.50 .577 4.44 .726 4.00 .000 4.38 .744 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.44 .637 4.30 .448 4.08 .692 4.28 .650 3.98 .161 4.14 .593 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 86  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 10  จากบณัฑติ

ทาํงาน 16 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 15 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 23 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 8 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 50 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.53 .808 4.32 .424 4.30 .739 4.38 .659 4.10 .141 4.40 .821 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.33 1.155 4.20 .632 4.25 .957 4.33 .707 4.50 .707 4.50 .756 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.33 1.155 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.38 .916 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.67 .577 4.40 .516 4.50 .577 4.78 .441 4.00 .000 4.50 .756 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.67 .577 4.20 .422 4.00 .816 4.11 .928 4.00 .000 4.25 .886 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  
    ตนเอง 

4.67 .577 4.40 .516 4.50 .577 4.33 .707 4.00 .000 4.38 .916 

  ด้านมงุมัน่่  4.42 .629 4.35 .474 3.94 .826 4.22 .690 4.00 .354 4.13 .707 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.50 .707 4.38 .916 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.33 .577 4.40 .516 3.75 .500 4.33 .707 3.50 .707 4.00 .756 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

4.00 1.000 4.20 .632 3.50 1.000 3.89 .782 4.00 .000 3.75 .886 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.38 .916 
    มอีุปสรรค 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 86 (ตอ่ ) 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 4.37 .551 4.26 .481 3.95 .666 4.22 .659 3.85 .212 3.96 .498 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

4.33 .577 4.40 .516 3.75 .500 4.11 .782 4.00 .000 3.87 .641 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
    งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.67 .577 4.50 .527 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.00 .535 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

4.33 .577 4.20 .632 4.00 .816 4.44 .527 4.00 .000 4.12 .354 

4. มคีวามคล่องแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.33 .577 4.30 .675 4.00 .816 4.11 .928 4.00 .000 3.88 .641 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.67 .577 4.30 .675 3.75 1.258 4.22 .667 3.50 .707 4.00 .926 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
   ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

4.00 1.000 4.20 .632 3.25 .957 4.11 .928 3.50 .707 3.62 .744 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

4.67 .577 4.40 .516 3.75 .500 4.33 .707 4.00 .000 3.87 .641 

8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
     และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.67 .577 3.60 .843 4.00 .816 3.78 .833 3.50 .707 3.75 .707 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.33 .577 4.40 .516 4.25 .500 4.33 .707 4.00 .000 4.12 .641 

10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 4.67 .577 4.30 .483 4.50 .577 4.44 .726 4.00 .000 4.38 .744 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 86 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 4.56 .770 4.33 .471 4.33 .608 4.37 .696 4.17 .236 4.29 .825 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.67 .577 4.30 .483 4.25 .957 4.33 .707 4.00 .000 4.25 .886 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.67 .577 4.40 .516 4.50 .5777 4.44 .726 4.50 .707 4.38 .744 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั  รูจ้กั 4.33 1.155 4.30 .483 4.25 .500 4.33 .707 4.00 .000 4.25 .886 
   การประนีประนอม 

รวม 4.44 .637 4.30 .448 4.08 .692 4.28 .650 3.98 .161 4.14 .593 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 87  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษาศาสตร ์   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน 
                    

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑิต ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ประเดน็ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 10  จากบณัฑติ

ทาํงาน 16 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 15 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 23 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 8 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 50 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.67 .577 4.44 .488 4.30 .622 4.40 .640 4.40 .848 4.23 1.071 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.67 .577 4.60 .516 4.75 .500 4.67 .500 4.50 .707 4.62 .518 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.67 .577 4.40 .516 4.50 .577 4.56 .726 4.50 .707 4.38 .916 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.67 .577 4.40 .516 4.00 .816 4.33 .707 4.50 .707 4.00 1.414 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 4.50 .707 4.00 1.414 
5. การตรงต่อเวลา 4.67 .577 4.40 .516 4.00 .816 4.11 .928 4.00 1.414 4.12 1.356 
  ด้านความรู ้ 4.42 .520 4.45 .483 4.13 .829 4.28 .701 3.13 .177 3.97 .796 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.67 .577 4.60 .516 4.25 .957 4.33 .707 3.00 .000 4.25 .886 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.33 .577 4.40 .516 4.00 .816 4.11 .782 3.50 .707 4.00 .926 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.33 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.33 .707 3.00 .000 3.75 .707 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.33 .577 4.40 .516 4.00 .816 4.33 .707 3.00 .000 3.88 .835 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.50 .500 4.30 .550 4.19 .898 4.25 .655 3.63 .530 3.97 .737 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.67 .577 4.50 .527 4.25 .957 4.25 .707 4.00 .000 4.25 .707 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.33 .577 4.20 .632 4.00 .816 4.25 .707 3.50 .707 3.62 .916 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 4.33 .577 4.20 .632 4.25 .957 4.12 .835 3.50 .707 3.88 .835 
    สถานการณ์และแกป้ญหาั  

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 87 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ประเดน็ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

 (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (สขุศึกษา) (พลศึกษา) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้

4.67 .577 4.30 .675 4.25 .957 4.38 .518 3.50 .707 4.12 .835 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.67 .577 4.35 .428 4.19 .898 4.19 .651 3.63 .177 4.03 .940 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.67 .577 4.30 .483 4.25 .957 4.38 .744 3.50 .707 4.25 .886 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.67 .577 4.20 .422 4.00 .816 4.00 .756 3.00 .000 3.88 .991 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.67 .577 4.50 .527 4.25 .957 4.25 .707 4.00 .000 3.88 1.356 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.12 .835 4.00 .000 4.13 .835 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
       สารสนเทศ  

4.42 .520 4.35 .459 4.06 .747 4.16 .597 3.88 .177 3.97 .647 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.33 .577 4.30 .483 4.00 .816 4.00 .756 3.50 .707 3.75 .707 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิี ่
   เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

4.33 .577 4.30 .483 3.75 .957 4.00 .756 3.50 .707 3.75 .707 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.33 .577 4.40 .516 4.25 .500 4.25 .463 4.00 .000 4.12 .991 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.67 .577 4.40 .516 4.25 .957 4.38 .744 4.50 .707 4.25 .707 
   คอมพวิเตอร ์

รวม 4.54 .505 4.38 .453 4.18 .767 4.23 .621 3.76 .202 4.04 .760 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 88  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะศึกษาศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเตอรศ์ึกษาิ ิ ) (สขุศึกษา) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (พลศึกษา) 
 เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ 

 n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 10  จากบณัฑติ

ทาํงาน 16 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 15 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 23 คน 
n = 2  จากบณัฑติ

ทาํงาน 8 คน 
n = 8  จากบณัฑติ

ทาํงาน 50 คน 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   1 33.3 8 80.0 4 100.0 7 77.8 2 100.0 8 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 33.3 6 60.0 3 75.0 7 77.8 2 100.0 8 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 33.3 7 70.0 2 50.0 6 66.7 2 100.0 7 87.5 
4. ขยนัอดทน 1 33.3 9 90.0 4 100.0 6 66.7 2 100.0 7 87.5 
5. การตรงต่อเวลา - - 6 60.0 2 50.0 6 66.7 1 50.0 8 100.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 66.7 8 80.0 - - 4 44.4 - - 4 50.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 33.3 2 20.0 - - 1 11.1 1 50.0 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 10.0 - - 3 33.3 - - 1 12.5 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 33.3 3 30.0 1 25.0 1 11.1 1 50.0 2 25.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 1 33.3 4 40.0 3 75.0 5 55.6 1 50.0 5 62.5 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 33.3 6 60.0 1 25.0 5 55.6 1 50.0 4 50.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห ์
    สถานการณ์และแกป้ญหา    ั   

1 33.3 7 70.0 2 50.0 4 44.4 1 50.0 2 25.0 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้ 

2 66.7 5 50.0 2 50.0 5 55.6 
- - - - 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่      1 33.3 9 90.0 4 100.0 4 44.4 - - 3 37.5 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 33.3 2 20.0 1 25.0 1 11.1 1 50.0 2 25.0 

 



ตารางที่ 88 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญิ ญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (การสอนคณตศาสตร์ิ ) (การสอนวทยาศาสตร์ิ ) (ธรุกจและคอมพวเติ ิ อรศ์ึกษา) (สขุศึกษา) (คหกรรมศาสตรศึกษา) (พลศึกษา) 
 เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ เลือก 

(คน) 
ร้อยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 33.3 5 50.0 4 100.0 7 77.8 2 100.0 8 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 33.3 1 10.0 1 25.0 - - 1 50.0 1 12.5 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 33.3 - - 1 25.0 - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่  
    เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

1 33.3 2 20.0 
- - - - 

1 50.0   

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน   4 40.0 3 75.0 3 33.3 - - 6 75.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  
     คอมพวิเตอร ์

1 33.3 5 50.0 2 50.0 5 55.6 1 50.0 4 50.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 89  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ เศรษฐศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 72)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาทีน่ายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติ   

           ชาย 34 47.2              1 - 6 เดอืน 7 9.7 

           หญงิ 38 52.8              7- 12 เดอืน 30 41.7 

2. ความเกีย่วขอ้งกบับณัฑติ               13 -18 เดอืน 27 37.5 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 15 20.8             19 เดอืนขึน้ไป  4 5.6 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 52 72.2              ไมร่ะบุ 4 5.6 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 4 5.6   5. ประเภทของหน่วยงาน   

           ไมร่ะบุ  1 1.4              รฐับาล  7 9.7 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  14 19.4 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 23 31.9              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 1 1.4 

           5 - 9 ปี 15 20.8              เอกชน 50 69.4 

           10 - 14 ปี 9 12.5      

           15 - 19 ปี 10 13.9      

           20 - 24 ปี 8 11.1      

           25 ปีขึน้ไป 6 8.3      

           ไมร่ะบุ 1 1.4     
 
 
 
 
                   



ตารางที่ 90  รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 72) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  40.3 47.2 10.8 1.7 - 100.0 4.05 .555 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 43.1  (31) 50.0  (36) 6.9  (5) - - 100.0  (72) 4.36 .612 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 45.8  (33) 38.9  (28) 13.9  (10) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.29 .759 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 37.5  (27) 56.9  (41) 2.8  (2) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.29 .659 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 45.8  (33) 41.7  (30) 12.5  (9) - - 100.0  (72) 4.33 .692 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  29.2  (21) 48.6  (35) 18.1  (13) 4.2  (3) - 100.0  (72) 4.03 .804 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 19.8 52.4 24.7 3.1 - 100.0 3.89 .624 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 15.3  (11) 54.2  (39) 29.2  (21) 1.4  (1) - 100.0  (72) 3.83 .692 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 22.2  (16) 52.8  (38) 22.2  (16) 2.8  (2) - 100.0  (72) 3.94 .748 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   19.4  (14) 48.6  (35) 25.0  (18) 6.9  (5) - 100.0  (72) 3.81 .833 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 22.2  (16) 54.2  (39) 22.2  (16) 1.4  (1) - 100.0  (72) 3.97 .712 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 19.4 48.6 28.1 3.8 - 100.0 3.84 .675 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 20.8  (15) 50.0  (36) 27.8  (20) 1.4  (1) - 100.0  (72) 3.90 .735 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 16.7  (12) 45.8  (33) 31.9  (23) 5.6  (4) - 100.0  (72) 3.74 .805 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 22.2  (16) 50.0  (36) 22.2  (16) 5.6  (4) - 100.0  (72) 3.89 .815 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 18.1  (13) 48.6  (35) 30.6  (22) 2.8  (2) - 100.0  (72) 3.82 .757 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 90 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  35.3 51.4 11.7 1.7 - 100.0 4.20 .589 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 38.9  (28) 54.2  (39) 4.2  (3) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.29 .680 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 40.3  (29) 51.4  (37) 8.3  (6) - - 100.0  (72) 4.32 .624 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.6  (22) 58.3  (42) 9.7  (7) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.18 .657 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 34.7  (25) 44.4  (32) 19.4  (14) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.12 .768 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 31.9  (23) 48.6  (35) 16.7  (12) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.10 .772 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       28.5 44.8 24.0 2.8 - 100.0 3.99 .638 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 29.2  (21) 41.7  (30) 26.4  (19) 2.8  (2) - 100.0  (72) 3.97 .822 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  19.4  (14) 30.6  (22) 41.7  (30) 8.3  (6) - 100.0  (72) 3.61 .897 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  27.8  (20) 52.8  (38) 19.4  (14) - - 100.0  (72) 4.08 .687 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 37.5  (27) 54.2  (39) 8.3  (6) - - 100.0  (72) 4.29 .615 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 29.5 48.9 19.1 2.5 - 100.0 4.05 .555 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 91  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 72) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 37.5 49.2 11.4 1.9 - 100.0 4.22 .619 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 43.1  (31) 50.0 (36) 6.9  (5) - - 100.0  (72) 4.36 .612 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 37.5  (27) 56.9  (41) 2.8  (2) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.29 .659 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 45.8  (33) 41.7  (30) 12.5  (9) - - 100.0  (72) 4.33 .692 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  29.2  (21) 48.6  (35) 18.1  (13) 4.2  (3) - 100.0  (72) 4.03 .804 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 31.9  (23) 48.6  (35) 16.7  (12) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.10 .772 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  28.1 45.8 23.6 2.4 - 100.0 4.00 .629 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 45.8  (33) 38.9  (28) 13.9  (10) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.29 .759 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 15.3  (11) 54.2  (39) 29.2  (21) 1.4  (1) - 100.0  (72) 3.83 .692 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  16.7  (12) 45.8  (33) 31.9  (23) 5.6  (4) - 100.0  (72) 3.74 .805 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 34.7  (25) 44.4  (32) 19.4  (14) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.12 .768 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 23.9 48.3 24.6 3.2 - 100.0 3.93 .595 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     22.2  (16) 52.8  (38) 22.2  (16) 2.8  (2) - 100.0  (72) 3.94 .748 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 19.4  (14) 48.6  (35) 25.0  (18) 6.9  (5) - 100.0  (72) 3.81 .833 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     22.2  (16) 54.2  (39) 22.2  (16) 1.4  (1) - 100.0  (72) 3.97 .712 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 20.8  (15) 50.0  (36) 27.8  (20) 1.4  (1) - 100.0  (72) 3.90 .735 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 22.2  (16) 50.0  (36) 22.2  (16) 5.6  (4) - 100.0  (72) 3.89 .815 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 91 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 18.1  (13) 48.6  (35) 30.6  (22) 2.8  (2) - 100.0  (72) 3.82 .757 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 29.2  (21) 41.7  (30) 26.4  (19) 2.8  (2) - 100.0  (72) 3.97 .822 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  19.4  (14) 30.6  (22) 41.7  (30) 8.3  (6) - 100.0  (72) 3.61 .897 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  27.8  (20) 52.8  (38) 19.4  (14) - - 100.0  (72) 4.08 .687 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    37.5  (27) 54.2  (39) 8.3  (6) - - 100.0  (72) 4.29 .615 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 36.6 54.6 7.4 1.4 - 100.0 4.26 .562 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 38.9  (28) 54.2  (39) 4.2  (3) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.29 .680 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 40.3  (29) 51.4  (37) 8.3  (6) - - 100.0  (72) 4.32 .624 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.6  (22) 58.3  (42) 9.7  (7) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.18 .657 บอ่ยมาก 

รวม 29.5 48.9 19.1 2.5 - 100.0 4.05 .555 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 92  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเศรษฐศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 72) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  43.3 45.0 10.0 1.7 - 100.0 4.30 .596 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 61.1  (44) 34.7  (25) 4.2  (3) - - 100.0  (72) 4.57 .577 มากทีส่ดุ 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 50.0  (36) 45.8  (33) 4.2  (3) - - 100.0  (72) 4.46 .580 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 33.3  (24) 48.6  (35) 16.7  (12) 1.4  (1) - 100.0  (72) 4.14 .737 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  43.1  (31) 43.1  (31) 11.1  (8) 2.8  (2) - 100.0  (72) 4.26 .769 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 29.2  (21) 52.8  (38) 13.9  (10) 4.2  (3) - 100.0  (72) 4.07 .775 มาก 
  ด้านความรู้ 24.3 46.9 26.4 2.4 - 100.0 3.93 .705 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 29.2  (21) 48.6  (35) 22.2  (16) - - 100.0  (72) 4.07 .718 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 23.6  (17) 45.8  (33) 30.6  (22) - - 100.0  (72) 3.93 .738 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 20.8  (15) 45.8  (33) 29.2  (21) 4.2  (3) - 100.0  (72) 3.83 .805 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 23.6  (17) 47.2  (34) 23.6  (17) 5.6  (4) - 100.0  (72) 3.98 .832 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 24.3 45.1 28.2 2.5 - 100.0 3.91 .678 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 38.0  (27) 45.1  (32) 16.9  (12) - - 100.0  (71) 4.21 .715 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 18.3  (13) 46.5  (33) 31.0  (22) 4.2  (3) - 100.0  (71) 3.79 .791 มาก 
3. 18.3  (13) 45.1  (32) 33.8  (24) 2.8  (2) - 100.0  (71) 3.79 .773 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 22.5  (16) 43.7  (31) 31.0  (22) 2.8  (2) - 100.0  (71) 3.86 .798 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 92 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             29.9 45.4 20.8 3.9 - 100.0 4.01 .673 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 42.3  (30) 45.1  (32) 11.3  (8) 1.4  (1) - 100.0  (71) 4.28 .721 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 12.7  (9) 39.4  (28) 40.8  (29) 7.0  (5) - 100.0  (71) 3.58 .805 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 38.0  (27) 50.7  (36) 8.5  (6) 2.8  (2) - 100.0  (71) 4.24 .726 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 26.8  (19) 46.5  (33) 22.5  (16) 4.2  (3) - 100.0  (71) 3.96 .818 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       27.1 52.1 19.7 1.1 - 100.0 4.05 .600 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 26.8  (19) 45.1  (32) 26.8  (19) 1.4  (1) - 100.0  (71) 3.97 .774 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 21.1  (15) 49.3  (35) 28.2  (20) 1.4  (1) - 100.0  (71) 3.90 .740 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      23.9  (17) 54.9  (39) 21.1  (15) - - 100.0  (71) 4.03 .676 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 36.6  (26) 59.2  (42) 2.8  (2) 1.4  (1) - 100.0  (71) 4.31 .600 มาก 

รวม 30.5 46.8 20.5 2.3 - 100.0 4.05 .591 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 93  รอ้ยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 72) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.30 86.00 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.01 80.20 4.0400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.57 91.40 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.46 89.20 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.28 85.60 5.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.14 82.80 4.5600   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.58 71.60 2.3200 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.26 85.20 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.24 84.80 4.9600 

5. การตรงต่อเวลา 4.07 81.40 4.2800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.96 79.20 3.8400 

  ด้านความรู้ 3.93 78.60 3.7200    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   4.05 81.00 4.2000 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.07 81.40 4.2800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.93 78.60 3.7200          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.83 76.60 3.3200   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.97 79.40 3.8800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.98 79.60 3.9200   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.90 78.00 3.6000 

  3.91 78.20 3.6400      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.21 84.20 4.8400   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.03 80.60 4.1200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.79 75.80 3.1600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.31 86.20 5.0000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.79 75.80 3.1600       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 4.05 81.00 4.2000 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.86 77.20 3.4400        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 94  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ เศรษฐศาสตร ์ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 72)                                                                       
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   44 3 - 4 5 4 3 - - - 63 87.5 7.736 1 

2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 9 20 10 11 4 1 1 2 4 64 88.9 6.000 2 

3. ความขยนัอดทน 7 12 11 10 4 6 3 2 2 2 59 81.9 5.750 3 

4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3 16 6 5 7 6 4 8 1 3 59 81.9 5.194 4 

5. การตรงต่อเวลา 1 7 8 11 6 2 3 6 2 4 50 69.4 4.139 5 

6. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2 8 4 8 5 7 3 4 7 3 51 70.8 3.972 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 3 1 5 6 7 9 6 3 5 47 65.3 3.139 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 1 4 6 3 7 2 5 5 8 41 56.9 2.458 8 

9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2 2 3 - 5 2 2 3 9 3 31 43.1 1.944 9 

10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1 1 1 2 7 2 5 4 5 4 32 44.4 1.931 10 

11.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - 2 2 3 5 7 6 7 2 34 47.2 1.875 11 

12.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 4 1 1 1 5 8 7 8 35 48.6 1.611 12 

13.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 2 1 2 3 4 1 3 2 - 20 27.8 1.597 13 

14.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - 2 - 2 1 5 7 2 5 5 29 40.3 1.556 14 

15.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - 2 - 3 7 5 6 10 33 45.8 1.306 15 

16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 2 1 1 3 1 3 1 3 2 18 25.0 1.236 16 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3 1 2 - - 3 2 2 - 2 15 20.8 1.194 17 

18.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - 1 2 - - - 2 1 1 - 7 9.7 0.528 18 

19.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 1 - - 1 1 - 3 4.2 0.153 19 

20.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - 2 1 2 5 6.9 0.139 20 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - 1 - - 1 - 2 2.8 0.097 21 



ตารางที่ 95  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                     ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  27  คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  122 คน n  =  21 จากบณัฑติทาํงาน  68 คน n  =  17  จากบณัฑติทาํงาน  52 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.96 .261 4.19 .690 4.33 .604 4.38 .600 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.20 .447 4.28 .702 4.43 .598 4.47 .514 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.80 .447 4.14 .875 4.48 .680 4.47 .624 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .000 4.24 .689 4.33 .730 4.41 .618 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 .707 4.38 .728 4.38 .669 4.29 .686 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.80 .447 3.93 .842 4.05 .805 4.24 .831 
  ด้านความรู้ 3.65 .379 3.69 .593 4.10 .620 4.04 .651 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.40 .548 3.62 .561 4.10 .700 4.00 .791 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.60 .894 3.83 .759 4.05 .740 4.12 .697 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 .707 3.52 .911 4.00 .775 4.00 .707 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.60 .548 3.79 .675 4.24 .625 4.06 .827 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.55 .371 3.67 .695 4.01 .673 3.99 .664 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.60 .548 3.76 .689 3.95 .740 4.18 .809 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.40 .548 3.66 .897 3.81 .814 3.88 .697 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.80 .447 3.62 .820 4.24 .831 3.94 .748 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.40 .548 3.66 .769 4.05 .669 3.94 .827 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 95 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดชอบิ  3.88 .390 4.17 .619 4.26 .552 4.29 .633 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .000 4.24 .689 4.29 .644 4.47 .800 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.00 .000 4.34 .614 4.33 .730 4.35 .606 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกั ลุม่  รูจ้กัการประนีประนอม 3.60 .548 4.17 .602 4.33 .577 4.18 .809 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.00 .707 4.03 .865 4.24 .700 4.18 .728 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.80 .837 4.03 .778 4.10 .831 4.29 .686 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.00 .637 3.89 .693 4.05 .590 4.09 .631 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.60 .894 3.76 .872 4.19 .680 4.18 .809 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.80 .837 3.66 .936 3.43 .870 3.71 .920 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.20 .447 3.97 .680 4.19 .814 4.12 .600 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.40 .548 4.17 .711 4.38 .498 4.35 .606 

รวม 3.82 .337 3.95 .579 4.16 .549 4.17 .553 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 96  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                     จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออิ กของบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  27  คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  122 คน n  =  21 จากบณัฑติทาํงาน  68 คน n  =  17  จากบณัฑติทาํงาน  52 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.96 .385 4.17 .660 4.26 .627 4.34 .603 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.20 .447 4.28 .702 4.43 .598 4.47 .514 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .000 4.24 .689 4.33 .730 4.41 .618 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 .707 4.38 .728 4.38 .669 4.29 .686 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.80 .447 3.93 .842 4.05 .805 4.24 .831 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.80 .837 4.03 .778 4.10 .831 4.29 .686 
  ด้านมงุมัน่่  3.65 .418 3.86 .646 4.15 .625 4.13 .607 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.80 .447 4.14 .875 4.48 .680 4.47 .624 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.40 .548 3.62 .561 4.10 .700 4.00 .791 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  3.40 .548 3.66 .897 3.81 .814 3.88 .697 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.00 .707 4.03 .865 4.24 .700 4.18 .728 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.80 .430 3.77 .621 4.07 .568 4.06 .593 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.60 .894 3.83 .759 4.05 .740 4.12 .697 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 .707 3.52 .911 4.00 .775 4.00 .707 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.60 .548 3.79 .675 4.24 .625 4.06 .827 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.60 .548 3.76 .689 3.95 .740 4.18 .809 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 96 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑิต วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.80 .447 3.62 .820 4.24 .831 3.94 .748 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.40 .548 3.66 .769 4.05 .669 3.94 .827 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.60 .894 3.76 .872 4.19 .680 4.18 .809 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง ั พดู อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.80 .837 3.66 .936 3.43 .870 3.71 .920 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.20 .447 3.97 .680 4.19 .814 4.12 .600 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.40 .548 4.17 .711 4.38 .498 4.35 .606 
  ด้านสามคัคี 3.87 .183 4.25 .561 4.32 .511 4.33 .677 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .000 4.24 .689 4.29 .644 4.47 .800 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.00 .000 4.34 .614 4.33 .730 4.35 .606 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  3.60 .548 4.17 .602 4.33 .577 4.18 .809 

รวม 3.82 .337 3.95 .579 4.16 .549 4.17 .553 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 97  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเศรษฐศาสตร ์   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                 
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  27  คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  122 คน n  =  21 จากบณัฑติทาํงาน  68 คน n  =  17  จากบณัฑติทาํงาน  52 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.08 .303 4.17 .632 4.44 .585 4.41 .585 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.20 .447 4.59 .628 4.52 .602 4.71 .470 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.20 .447 4.38 .622 4.57 .598 4.53 .514 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 .000 4.00 .802 4.29 .717 4.24 .752 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 .707 4.03 .823 4.57 .598 4.35 .786 
5. การตรงต่อเวลา 4.00 .000 3.86 .743 4.24 .831 4.24 .831 
  ด้านความรู้ 3.55 .542 3.76 .727 4.13 .610 4.09 .750 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.60 .894 3.97 .731 4.14 .655 4.29 .686 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.40 .548 3.76 .739 4.14 .655 4.12 .781 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.40 .548 3.62 .820 4.14 .573 3.94 .966 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.80 .447 3.69 .850 4.10 .831 4.00 .866 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.60 .454 3.79 .750 4.11 .650 3.97 .598 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.80 .447 4.21 .726 4.29 .784 4.25 .683 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.40 .548 3.59 .867 4.10 .700 3.88 .719 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.60 .548 3.66 .857 4.00 .707 3.81 .750 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.60 .548 3.72 .882 4.05 .805 3.94 .680 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 97  (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญิ ญา หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  3.90 .487 3.86 .737 4.20 .600 4.08 .675 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.20 .447 4.17 .759 4.48 .602 4.25 .856 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.20 .447 3.34 .897 3.76 .700 3.88 .719 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.20 .447 4.17 .805 4.38 .590 4.19 .834 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 .707 3.76 .912 4.19 .750 4.00 .730 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.95 .694 3.91 .656 4.20 .546 4.14 .524 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.80 .837 3.79 .819 4.19 .680 4.06 .772 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.80 .837 3.79 .819 4.00 .632 4.00 .730 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.80 .837 3.90 .673 4.19 .750 4.12 .500 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.40 .548 4.17 .711 4.43 .507 4.38 .500 

รวม 3.83 .453 3.91 .636 4.23 .544 4.13 .569 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 98  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา 
ลกัษณะของบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  เศรษฐศาสตรบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (ธรุกจการเกษตริ )  (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) (เศรษฐศาสตรส์หกรณ์) 
 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  27  คน n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  122 คน n  =  21 จากบณัฑติทาํงาน  68 คน n  =  17  จากบณัฑติทาํงาน  52 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   5 100.0 24 82.8 20 95.2 14 82.4 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 20.0 20 69.0 18 85.7 12 70.6 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5 100.0 25 86.2 19 90.5 15 88.2 
4. ขยนัอดทน 1 20.0 26 89.7 17 81.0 15 88.2 
5. การตรงต่อเวลา 4 80.0 21 72.4 14 66.7 11 64.7 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - - 3 10.3 5 23.8 1 5.9 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 20.0 12 41.4 4 19.0 3 17.6 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4 80.0 7 24.1 2 9.5 2 11.8 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 6 20.7 5 23.8 7 41.2 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 40.0 19 65.5 15 71.4 11 64.7 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  2 40.0 11 37.9 9 42.9 10 58.8 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   4 80.0 11 37.9 9 42.9 5 29.4 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 4 80.0 12 41.4 13 61.9 6 35.3 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       1 20.0 20 69.0 9 42.9 11 64.7 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 1 3.4 2 9.5 2 11.8 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 80.0 24 82.8 17 81.0 14 82.4 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4 80.0 15 51.7 5 23.8 7 41.2 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 20.0 1 3.4 - - 1 5.9 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 3.4 - - 1 5.9 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 3 60.0 15 51.7 9 42.9 7 41.2 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4 80.0 14 48.3 10 47.6 5 29.4 



ตารางที่ 99   จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 11) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 1 100.0              1 - 6 เดอืน 1 9.1 

           หญงิ - -              7- 12 เดอืน 4 36.4 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 5 45.4 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 8 72.7             19 เดอืนขึน้ไป  - - 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 2 18.2              ไมร่ะบุ 1 9.1 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย่  / แผนก - -   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 9.1              รฐับาล  - - 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  - - 

           ไมเ่กนิ 5 ปี - -              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           5 - 9 ปี 2 18.2              เอกชน 11 100.0 

           10 - 14 ปี 3 27.3      

           15 - 19 ปี - -      

           20 - 24 ปี 4 36.4      

           25 ปีขึน้ไป 2 18.2     
 
 
 
 
 
 

                   



ตารางที่ 100  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงอิ อกของบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 11) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  18.2 52.7 25.5 3.6 - 100.0 3.85 .573 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 9.1  (1) 63.6  (7) 27.3  (3) - - 100.0  (11) 3.82 .603 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 27.3  (3) 45.5  (5) 18.2  (2) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.91 .944 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 9.1  (1) 54.5  (6) 36.4  (4) - - 100.0  (11) 3.73 .647 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 36.4  (4) 63.6  (7) - - - 100.0  (11) 4.36 .505 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  9.1  (1) 36.4  (4) 45.5  (5) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.45 .820 บอ่ย 
  ด้านความรู้ 6.8 50.0 31.8 9.1 2.3 100.0 3.50 .716 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 54.5  (6) 27.3  (3) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.36 .809 บอ่ย 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 9.1  (1) 63.6  (7) 27.3  (3) - - 100.0  (11) 3.82 .603 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   9.1  (1) 45.5  (5) 36.4  (4) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.55 .820 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 9.1  (1) 36.4  (4) 36.4  (4) 9.1  (1) 9.1  (1) 100.0  (11) 3.27 1.104 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.5 27.3 54.5 13.6 - 100.0 3.23 .647 บอย่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 9.1  (1) 36.4  (4) 54.5  (6) - - 100.0  (11) 3.55 .688 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 9.1  (1) 9.1  (1) 63.6  (7) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.09 .831 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง - 27.3  (3) 54.5  (6) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.09 .701 บอ่ย 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง - 36.4  (4) 45.6  (5) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.18 .751 บอ่ย 

 



ตารางที่ 100 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  23.6 58.2 16.4 1.8 - 100.0 4.04 .496 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 36.4  (4) 45.5  (5) 18.2  (2) -  -  100.0  (11) 4.18 .751 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 27.3  (3) 63.6  (7) 9.1  (1) -  -  100.0  (11) 4.18 .603 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  18.2  (2) 72.7  (8) 9.1  (1) -  -  100.0  (11) 4.09 .539 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 18.2  (2) 54.5  (6) 18.2  (2) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.82 .874 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 18.2  (2) 54.5  (6) 27.3  (3) -  -  100.0  (11) 3.91 .701 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       11.4 31.8 40.9 11.4 4.5 100.0 3.32 .807 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ -  36.4  (4) 63.6  (7) -  -  100.0  (11) 3.36 .505 
    และแปลผล 

บอ่ย 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  ั อ่าน และ -  18.2  (2) 54.5  (6) 9.1  (1) 18.2  (2) 100.0  (11) 2.73 1.009 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  9.1  (1) 36.4  (4) 27.3  (3) 27.3  (3) -  100.0  (11) 3.27 1.009 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ย 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 36.4  (4) 36.4  (4) 18.2  (2) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.91 1.221 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 13.6 45.1 32.7 7.4 1.2 100.0 3.62 .546 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 101  ร้อยละ  คาเฉลี่ย ค่ ่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 11) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 16.4 54.5 27.3 1.8 - 100.0 3.85 .522 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 9.1  (1) 63.6  (7) 27.3  (3) - - 100.0  (11) 3.82 .603 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 9.1  (1) 54.5  (6) 36.4  (4) - - 100.0  (11) 3.73 .647 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 36.4  (4) 63.6  (7) - - - 100.0  (11) 4.36 .505 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  9.1  (1) 36.4  (4) 45.5  (5) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.45 .820 บอ่ย 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 18.2  (2) 54.5  (6) 27.3  (3) - - 100.0  (11) 3.91 .701 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  13.6 40.9 31.8 13.6 - 100.0 3.55 .706 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 27.3  (3) 45.5  (5) 18.2  (2) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.91 .944 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ  - 54.5  (6) 27.3  (3) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.36 .809 บอ่ย 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  9.1  (1) 9.1  (1) 63.6  (7) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.09 .831 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 18.2  (2) 54.5  (6) 18.2  (2) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.82 .874 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 8.2 37.3 41.8 10.0 2.7 100.0 3.37 .675 บอย่  
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     9.1  (1) 63.6  (7) 27.3  (3) - - 100.0  (11) 3.82 .603 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 9.1  (1) 45.5  (5) 36.4  (4) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.55 .820 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     9.1  (1) 36.4  (4) 36.4  (4) 9.1  (1) 9.1  (1) 100.0  (11) 3.27 1.104 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 9.1  (1) 36.4  (4) 54.5  (6) - - 100.0  (11) 3.55 .688 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง  - 27.3  (3) 54.5  (6) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.09 .701 บอ่ย 



ตารางที่ 101 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง - 36.4  (4) 45.5  (5) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.18 .751 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ - 36.4  (4) 63.6  (7) - - 100.0  (11) 3.36 .505 
    และแปลผล 

บอ่ย 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 18.2  (2) 54.5  (6) 9.1  (1) 18.2  (2) 100.0  (11) 2.73 1.009 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  9.1  (1) 36.4  (4) 27.3  (3) 27.3  (3) - 100.0  (11) 3.27 1.009 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ย 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    36.4  (4) 36.4  (4) 18.2  (2) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.91 1.221 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 27.3 60.6 12.1 - - 100.0 4.15 .545 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 36.4  (4) 45.5  (5) 18.2  (2) - - 100.0  (11) 4.18 .751 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 27.3  (3) 63.6  (7) 9.1  (1) - - 100.0  (11) 4.18 .603 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาั นเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 18.2  (2) 72.7  (8) 9.1  (1) - - 100.0  (11) 4.09 .539 บอ่ยมาก 

รวม 13.6 45.1 32.7 7.4 1.2 100.0 3.62 .546 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 102  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 11) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  27.3 50.9 14.5 5.5 1.8 100.0 3.96 .784 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 27.3  (3) 54.5  (6) 18.2  (2) -  -  100.0  (11) 4.09 .701 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 18.2  (2) 72.7  (8) 9.1  (1) -  -  100.0  (11) 4.09 .539 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 27.3  (3) 45.5  (5) 18.2  (2) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.91 .944 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  27.3  (3) 45.5  (5) 18.2  (2) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.91 .944 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 36.4  (4) 36.4  (4) 9.1  (1) 9.1  (1) 9.1  (1) 100.0  (11) 3.82 1.328 มาก 
  ด้านความรู้ 6.8 43.2 38.6 6.8 4.5 100.0 3.41 .735 ปานกลาง 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 9.1  (1) 45.5  (5) 27.3  (3) -  18.2  (2) 100.0  (11) 3.27 1.272 ปานกลาง 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 9.1  (1) 36.4  (4) 36.4  (4) 18.2  (2) -  100.0  (11) 3.36 .924 ปานกลาง 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 9.1  (1) 45.5  (5) 36.4  (4) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.55 .820 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ -  45.5  (5) 54.5  (6) -  -  100.0  (11) 3.45 .522 ปานกลาง 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 13.6 27.3 56.8 2.3 -  100.0 3.52 .745 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 18.2  (2) 27.3  (3) 54.5  (6) -  -  100.0  (11) 3.64 .809 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 9.1  (1) 36.4  (4) 45.5  (5) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.45 .820 ปานกลาง 
3. 18.2  (2) 18.2  (2) 63.3  (7) -  -  100.0  (11) 3.55 .820 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 9.1  (1) 27.3  (3) 63.3  (7) -  -  100.0  (11) 3.45 .688 ปานกลาง 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 102 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             13.6 43.2 38.6 4.5 -  100.0 4.07 .476 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 27.3  (3) 54.5  (6) 18.2  (2) -  -  100.0  (11) 4.09 .701 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา   18.2  (2) 72.7  (8) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.09 .539 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 18.2  (2) 54.5  (6) 27.3  (3) -  -  100.0  (11) 3.91 .701 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 9.1  (1) 45.5  (5) 36.4  (4) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.55 .820 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       15.9 29.5 36.4 18.1 -  100.0 3.43 .815 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปานกลาง 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 9.1  (1) 18.2  (2) 45.5  (5) 27.3  (3) -  100.0  (11) 3.09 .944 ปานกลาง 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 9.1  (1) 18.2  (2) 45.5  (5) 27.3  (3) -  100.0  (11) 3.09 .944 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      18.2  (2) 27.3  (3) 45.5  (5) 9.1  (1) -  100.0  (11) 3.55 .934 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 27.3  (3) 54.5  (6) 9.1  (1) 9.1  (1) -  100.0  (11) 4.00 .894 มาก 

รวม 16.0 39.4 35.9 7.4 1.3 100.0 3.61 .626 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 103  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 11) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.96 79.20 3.8400     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.07 81.40 4.2800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.09 81.80 4.3600            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.09 81.80 4.3600   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.09 81.80 4.3600 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.91 78.20 3.6400   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.09 61.80 0 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.91 78.20 3.6400   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.91 78.20 3.6400 

5. การตรงต่อเวลา 3.82 76.40 3.2800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.55 71.00 2.2000 

  ด้านความรู้ 3.41 68.20 1.6400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.43 68.60 1.7200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.27 65.40 1.0800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.36 67.20 1.4400          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.55 71.00 2.2000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.09 61.80 0 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.45 69.00 1.8000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.09 61.80 0 

  3.52 70.40 2.0800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.64 72.80 2.5600   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.55 71.00 2.2000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.45 69.00 1.8000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.00 80.00 4.0000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.55 71.00 2.2000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.61 72.20 2.4400 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.45 69.00 1.8000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 104  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 11)                                                           
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถ่ ่วง ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   3 1 1 - 2 - 2 - - 1 10 90.9 6.182 1 

2. ความขยนัอดทน 1 1 - 4 - 3 - 1 1 - 11 100.0 6.091 2 

3. การตรงต่อเวลา 1 - 4 - 3 1 - - - - 9 81.8 5.909 3 

4. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 1 1 1 - 1 - - 1 - 8 72.7 5.545 4 

5. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 3 1 1 1 1 - 1 1 - 9 81.8 5.273 5 

6. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 1 - 1 1 2 1 1 - 1 9 81.8 4.545 6 

7. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - 2 - 2 - - - 1 2 1 8 72.7 3.636 7 

8. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 1 1 - - - 3 1 - 3 9 81.8 3.182 8 

9. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 1 - - - - 2 1 - - 5 45.5 2.727 9 

10.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 1 - - 2 - - 2 2 7 63.6 2.182 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - - - - 2 - 1 1 1 1 6 54.5 2.000 11 

12.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - 1 - - 1 1 - 1 - 4 36.4 1.727 12 

13.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 - - 1 - - - - - - 2 18.2 1.545 13 

14.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 1 - 1 - - - - 1 3 27.3 1.364 14 

15.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - 3 2 - 5 45.5 1.182 15 

16.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - 1 - 1 - - - - 2 18.2 1.091 16 

17.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - - 1 1 - - - - 2 18.2 1.000 17 

18.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - - - - - 1 - 1 - 2 18.2 0.545 18 

19.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - - - - - - - 1 - - 1 9.1 0.273 19 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - - - 



ตารางที่ 105  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 

หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤติกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  

   S.D.   S.D. 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 12  คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  23 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  5.00 - 3.74 .453 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 5.00 - 3.70 .483 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 5.00 - 3.80 .919 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 5.00 - 3.60 .516 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 5.00 - 4.30 .483 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  5.00 - 3.30 .675 
  ด้านความรู้ 4.75 - 3.38 .615 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.30 .823 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 5.00 - 3.70 .483 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  5.00 - 3.40 .699 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 5.00 - 3.10 .994 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.50 - 3.10 .516 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 5.00 - 3.40 .516 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้ 5.00 - 2.90 .568 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 - 3.00 .667 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.00 - 3.10 .738 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 105 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.80 - 3.96 .450 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่    5.00 - 4.10 .738 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 5.00 - 4.10 .568 
3. เมือ่มปีญหาในการั ทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการประนีประนอม 4.00 - 4.10 .568 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 5.00 - 3.70 .823 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 5.00 - 3.80 .632 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.50 - 3.20 .743 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 - 2.60 .483 
2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  ั อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 4.00 - 3.10 .966 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ 5.00 - 3.80 .876 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   5.00 - 3.20 1.229 

รวม 4.73 - 3.51 .426 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 106  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  

   S.D.   S.D. 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 12  คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  23 คน 

  ด้านสาํนึกดี 5.00 - 3.74 .378 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 5.00 - 3.70 .483 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 5.00 - 3.60 .516 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 5.00 - 4.30 .483 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  5.00 - 3.30 .675 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 5.00 - 3.80 .632 
  ด้านมงุมัน่่  4.75 - 3.43 .613 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 5.00 - 3.80 .919 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.30 .823 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได้ั  5.00 - 2.90 .568 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 5.00 - 3.70 .823 
  ด้านสร้างสรรค ์ 4.60 - 3.25 .568 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 5.00 - 3.70 .483 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  5.00 - 3.40 .699 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 5.00 - 3.10 .994 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 5.00 - 3.40 .516 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 106 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  

   S.D.   S.D. 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 - 3.00 .667 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 4.00 - 3.10 .738 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 - 3.30 .483 
8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่ั าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 4.00 - 2.60 .966 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์  ั  5.00 - 3.10 .876 
10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอรเ์พือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   5.00 - 3.80 1.229 
  ด้านสามคัคี 4.67 - 4.10 .545 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 5.00 - 4.10 .738 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 5.00 - 4.10 .568 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการประนีประนอมั  4.00 - 4.10 .568 

รวม 4.73 - 3.51 .426 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 107  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะสถาปัตกรรมศาสตร ์ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  

 

หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  

   S.D.   S.D. 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 12  คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  23 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  5.00 - 3.86 .743 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 5.00 - 4.00 .667 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 5.00 - 4.00 .471 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5.00 - 3.80 .919 
4. มคีวามขยนัอดทน  5.00 - 3.80 .919 
5. การตรงต่อเวลา 5.00 - 3.70 1.337 
  ด้านความรู้ 4.50 - 3.30 .675 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.00 - 3.20 1.317 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 5.00 - 3.20 .789 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 5.00 - 3.40 .699 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.40 .516 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.50 - 3.43 .708 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 5.00 - 3.50 .707 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 - 3.40 .843 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  5.00 - 3.40 .699 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 4.00 - 3.40 .699 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 107 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ  

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและความรบัผดชอบิ  4.75 - 4.00 .441 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 5.00 - 4.00 .667 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.00 - 3.00 .471 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5.00 - 3.80 .632 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 5.00 - 3.40 .699 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.50 - 3.33 .773 
1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 - 3.00 .943 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.00 .943 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      5.00 - 3.40 .843 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 5.00 - 3.90 .876 

รวม 4.67 - 3.51 .549 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 108  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร    
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  ภมูสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ ิ   สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ   

 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 12  คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  23 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   1 100.0 9 90.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 100.0 7 70.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - - 9 90.0 
4. ขยนัอดทน 1 100.0 10 100.0 
5. การตรงต่อเวลา - - 9 90.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 100.0 7 70.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - 2 20.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 100.0 4 40.0 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 100.0 4 40.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - 4 40.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 100.0 8 80.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   - - 1 10.0 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - - 2 20.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       1 100.0 5 50.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 3 30.0 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 100.0 8 80.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 2 20.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - 2 20.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 100.0 6 60.0 



ตารางที่ 109  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ สงัคมศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 68) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 30 44.1              1 - 6 เดอืน 3 4.4 

           หญงิ 38 55.9              7- 12 เดอืน 28 41.2 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 17 25.0 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 14 20.6             19 เดอืนขึน้ไป  4 5.9 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 46 67.6              ไมร่ะบุ 16 23.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 7 10.3   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           ไมร่ะบุ 1 1.5              รฐับาล  17 25.0 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  4 5.9 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 24 35.3              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 5 7.4 

           5 - 9 ปี 16 23.5              เอกชน 42 61.8 

           10 - 14 ปี 6 8.8      

           15 - 19 ปี 8 11.8      

           20 - 24 ปี 4 5.9      

           25 ปีขึน้ไป 8 11.8      

           ไมร่ะบุ 2 2.9     
 
 
                    

 
 



ตารางที่ 110  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 68) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  39.9 46.7 12.1 1.2 -  100.0 4.25 .601 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 45.6  (31) 44.1  (30) 10.3  (7) -  -  100.0  (68) 4.35 .664 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 44.1  (30) 44.1  (30) 8.8  (6) 2.9  (2) -  100.0  (68) 4.29 .754 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 36.8  (25) 48.5  (33) 13.2  (9) 1.5  (1) -  100.0  (68) 4.21 .724 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 47.0  (31) 43.9  (29) 9.1  (6) -  -  100.0  (66) 4.38 .651 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  26.5  (18) 52.9  (36) 19.1  (13) 1.5  (1) -  100.0  (68) 4.04 .721 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 13.2 52.9 30.5 3.3 -  100.0 3.76 .593 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 11.8 (8) 51.5  (35) 33.8  (23) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.72 .709 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 10.3  (7) 55.9  (38) 29.4  (20) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.72 .709 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   14.7  (10) 52.9  (36) 27.9  (19) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.78 .750 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 16.2  (11) 51.5  (35) 30.9  (21) 1.5  (1) -  100.0  (68) 3.82 .711 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 15.4 50.7 29.0 4.8 -  100.0 3.77 .667 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 16.2  (11) 48.5  (33) 32.4  (22) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.78 .750 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 16.2  (11) 45.6  (31) 33.8  (23) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.74 .785 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 16.2  (11) 55.9  (38) 25.0  (17) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.85 .718 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 13.2  (9) 52.9  (36) 25.0 (17) 8.8  (6) -  100.0  (68) 3.71 .811 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 110  (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบุ่ คคลและ 35.2 52.1 11.5 1.2 -  100.0 4.22 .575 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 44.1  (30) 48.5  (33) 7.4  (5) -  -  100.0  (68) 4.37 .621 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 38.2  (26) 50.0  (34) 11.8  (8) -  -  100.0  (68) 4.26 .661 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  27.9  (19) 58.8  (40) 13.2  (9) -  -  100.0  (68) 4.15 .629 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 35.8  (24) 50.7  (34) 10.4  (7) 3.0  (2) -  100.0  (67) 4.19 .743 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 29.9  (20) 52.2  (35) 14.9  (10) 3.0  (2) -  100.0  (67) 4.09 .753 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       23.9 51.8 21.0 3.3 -  100.0 3.71 .545 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 11.8  (8) 47.1  (32) 36.8  (25) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.66 .745 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  42.6  (29) 45.6  (31) 8.8  (6) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.28 .750 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  7.4  (5) 61.8  (42) 25.0  (17) 5.9  (4) -  100.0  (68) 3.71 .692 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 33.8  (23) 52.9  (36) 13.2  (9) -  -  100.0  (68) 4.21 .659 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 26.6 50.7 20.0 2.6 -  100.0 3.96 .514 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 111  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  ิ  
                        จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 68) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 37.1 48.4 13.4 1.2 -  100.0 4.20 .597 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 45.6  (31) 44.1  (30) 10.3  (7) -  -  100.0  (68) 4.35 .664 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 36.8  (25) 48.5  (33) 13.2  (9) 1.5  (1) -  100.0  (68) 4.21 .724 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 47.0  (31) 43.9  (29) 9.1  (6) -  -  100.0  (66) 4.38 .651 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  26.5  (18) 52.9  (36) 19.1  (13) 1.5  (1) -  100.0  (68) 4.04 .721 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 29.9  (20) 52.2  (35) 14.9  (10) 3.0  (2) -  100.0  (67) 4.09 .753 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  26.9 48.0 21.8 3.3 -  100.0 4.00 .602 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 44.1  (30) 44.1  (30) 8.8  (6) 2.9  (2) -  100.0  (68) 4.29 .754 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 11.8  (8) 51.5  (35) 33.8  (23) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.72 .709 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  16.2  (11) 45.6  (31) 33.8  (23) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.74 .785 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 35.3  (24) 50.0  (34) 10.3  (7) 2.9  (2) -  100.0  (67) 4.19 .743 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 14.3 51.5 30.0 4.0 0.3 100.0 3.75 .531 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     10.3  (7) 55.9  (38) 29.4  (20) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.72 .709 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 14.7  (10) 52.9  (36) 27.9  (19) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.78 .750 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     16.2  (11) 51.5  (35) 30.9  (21) 1.5  (1) -  100.0  (68) 3.82 .711 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 16.2  (11) 48.5  (33) 32.4  (22) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.78 .750 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 16.2  (11) 55.9  (38) 25.0  (17) 2.9  (2) -  100.0  (68) 3.85 .718 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 111 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 13.2  (9) 52.9  (36) 25.0  (17) 8.8  (6) -  100.0  (68) 3.85 .718 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 11.8  (8) 47.1  (32) 36.8  (25) 4.4  (3) -  100.0  (68) 3.66 .745 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 42.6  (29) 45.6  (31) 8.8  (6) 2.9  (2) 100.0  (68) 3.28 .750 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  7.4  (5) 61.8  (42) 25.0  (17) 5.9  (4) -  100.0  (68) 3.71 .692 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    33.8  (23) 52.9  (3)6 13.2  (9) -  -  100.0  (68) 4.21 .659 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 36.8 52.5 10.8 -  -  100.0 4.26 .578 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 44.1  (30) 48.5  (33) 7.4  (5) -  -  100.0  (68) 4.37 .621 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 38.2  (26) 50.0  (34) 11.8  (8) -  -  100.0  (68) 4.26 .661 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  27.9  (19) 58.8  (40) 13.2  (9) -  -  100.0  (68) 4.15 .629 บอ่ยมาก 

รวม 26.6 50.7 20.0 2.6 -  100.0 3.96 .514 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 112  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะสงัคมศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 68) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  49.7 40.3 8.5 1.5 - 100.0 4.38 .583 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 55.9  (38) 42.6  (29) 1.5  (1) - - 100.0  (68) 4.54 .531 มากทีส่ดุ 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 58.8  (40) 39.7  (27) 1.5  (1) - - 100.0  (68) 4.57 .527 มากทีส่ดุ 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 47.1  (32) 36.8  (25) 13.2  (9) 2.9  (2) - 100.0  (68) 4.28 .808 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  48.5  (33) 42.6  (29) 5.9  (4) 2.9  (2) - 100.0  (68) 4.37 .731 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 38.2  (26) 39.7  (27) 20.6  (14) 1.5  (1) - 100.0  (68) 4.15 .797 มาก 
  ด้านความรู้ 11.8 55.9 30.5 1.8 - 100.0 3.78 .565 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 10.3  (7) 64.7  (44) 25.0  (17) - - 100.0  (68) 3.85 .580 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 8.8  (6) 58.8  (40) 30.9  (21) 1.5  (1) - 100.0  (68) 3.75 .632 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 16.2  (11) 47.1  (32) 33.8  (23) 2.9  (2) - 100.0  (68) 3.76 .755 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 11.8  (8) 52.9  (36) 32.4  (22) 2.9  (2) - 100.0  (68) 3.74 .704 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 19.5 53.3 24.6 2.6 - 100.0 3.90 .616 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 32.4  (22) 51.5  (35) 14.7  (10) 1.5  (1) - 100.0  (68) 4.15 .718 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 19.1  (13) 48.5  (33) 29.4  (20) 2.9  (2) - 100.0  (68) 3.84 .765 มาก 
3. 13.2  (9) 57.4  (39) 26.5  (18) 2.9  (2) - 100.0  (68) 3.81 .697 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 13.2  (9) 55.9  (38) 27.9  (19) 2.9  (2) - 100.0  (68) 3.79 .703 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 112 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             27.9 48.2 20.6 3.3 - 100.0 4.01 .624 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 42.6  (29) 44.1  (30) 13.2  (9) - - 100.0  (68) 4.29 .692 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 11.8  (8) 42.6  (29) 38.2  (26) 7.4  (5) - 100.0  (68) 3.59 .796 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 36.8  (25) 48.5  (33) 13.2  (9) 1.5  (1) - 100.0  (68) 4.21 .724 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 20.6  (14) 57.4  (39) 17.6  (12) 4.4  (3) - 100.0  (68) 3.94 .751 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       19.5 48.5 29.8 2.2 - 100.0 3.85 .596 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 11.8  (8) 47.1  (32) 39.7  (27) 1.5  (1) - 100.0  (68) 3.69 .697 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 11.8  (8) 42.6  (29) 41.2  (28) 4.4  (3) - 100.0  (68) 3.62 .754 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      19.1  (13) 54.4  (37) 23.5  (16) 2.9  (2) - 100.0  (68) 3.90 .736 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 35.3  (24) 50.0  (34) 14.7  (10) - - 100.0  (68) 4.21 .682 มาก 

รวม 26.8 48.8 22.1 2.2 - 100.0 3.85 .596 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 113  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 68) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.38 87.60 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.01 80.20 4.0400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.54 90.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.57 91.40 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.29 85.80 5.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.28 85.60 5.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.59 71.80 2.3600 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.37 87.40 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.21 84.20 4.8400 

5. การตรงต่อเวลา 4.15 83.00 4.6000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.94 78.80 3.7600 

  ด้านความรู้ 3.78 75.60 3.1200    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.85 77.00 3.4000 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.85 77.00 3.4000          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.75 75.00 3.0000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.76 75.20 3.0400   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.69 73.80 2.7600 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.74 74.80 2.9600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.62 72.40 2.4800 

  3.90 78.00 3.6000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.15 83.00 4.6000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.90 78.00 3.6000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.84 76.80 3.3600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.21 84.20 4.8400 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.81 76.20 3.2400       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.85 77.00 3.4000 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.79 75.80 3.1600        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 114  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ สงัคมศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 68)                                                                       
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   33 3 5 3 2 4 3 1 - 2 56 82.4 6.868 1 

2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 5 9 6 10 4 4 5 7 4 4 58 85.3 5.088 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 10 10 9 5 4 3 4 2 6 55 80.9 4.956 3 

4. ความขยนัอดทน 3 9 6 12 8 1 3 5 4 2 53 77.9 4.897 4 

5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5 12 7 2 8 2 4 6 3 7 56 82.4 4.897 4 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 7 3 5 4 3 5 7 4 1 3 42 61.8 3.721 5 

7. การตรงต่อเวลา - 3 8 4 11 7 2 4 3 2 44 64.7 3.647 6 

8. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 4 5 2 4 2 2 4 8 7 39 57.4 2.603 7 

9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3 2 4 2 3 4 6 2 5 2 33 48.5 2.559 8 

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 1 3 2 3 5 5 9 4 6 38 55.9 2.221 9 

11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 1 1 2 2 6 9 7 3 2 33 48.5 2.029 10 

12.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 4 1 3 1 5 5 - 7 3 29 42.6 1.956 11 

13.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     1 2 - 3 4 4 4 3 2 3 26 38.2 1.838 12 

14.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1 1 1 4 3 2 1 5 6 4 28 41.2 1.735 13 

15.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 1 3 - 3 2 3 1 8 7 29 42.6 1.603 14 

16.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 2 1 1 2 3 - 5 3 - 4 21 30.9 1.500 15 

17.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 5 - 1 2 - 3 1 - 1 - 13 19.1 1.368 16 

18.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 2 1 1 1 2 1 - 3 1 13 19.1 1.029 17 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - 1 - 2 - 2 4 1 10 14.7 0.471 18 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - 1 - 1 - 2 4 5.9 0.147 19 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - 1 - - - - 1 1.5 0.074 20 



ตารางที่ 115  ร้อยละ  คาเฉ่ ลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 22  จากบณัฑติ

ทาํงาน 55 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 25 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 27  จากบณัฑติ

ทาํงาน 63 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 35 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.32 .608 3.73 .653 3.80 .721 4.21 .549 4.65 .351 5.00 - 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.41 .666 3.67 .816 3.67 .577 4.44 .577 4.56 .527 5.00 - 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.41 .666 3.67 .516 4.00 1.000 4.19 .834 4.78 .441 5.00 - 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.32 .646 3.67 1.033 3.67 .577 4.15 .718 4.56 .527 5.00 - 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.29 .644 4.17 .753 4.00 1.000 4.37 .629 4.88 .354 5.00 - 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.23 .752 3.50 .837 3.67 .577 3.93 .675 4.33 .500 5.00 - 
  ด้านความรู ้ 3.99 .600 3.38 .542 3.50 .500 3.57 .549 4.03 .475 4.50 - 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.95 .722 3.50 .548 3.67 .577 3.59 .747 3.67 .707 4.00 - 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.86 .710 3.50 .548 3.67 .577 3.48 .700 4.11 .601 5.00 - 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
   งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.05 .653 3.17 .753 3.33 .577 3.59 .747 4.22 .667 4.00 - 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 4.09 .811 3.33 .516 3.33 .577 3.63 .565 4.11 .601 5.00 - 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 



ตารางที่ 115 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสติ ิ รบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.84 .701 3.33 .801 3.58 .520 3.73 .620 3.97 .655 4.50 - 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะห ์
    อยา่งเป็นระบบ 

3.82 .733 3.33 .816 3.67 .577 3.78 .751 3.89 .782 5.00 - 

2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน ั มกัจะเสนอแนะ   
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.77 .869 3.33 .816 3.67 .577 3.70 .775 4.00 .707 4.00 - 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 .756 3.33 .816 3.67 .577 3.78 .641 4.00 .707 5.00 - 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
    ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.77 .869 3.33 1.033 3.33 .577 3.67 .784 4.00 .707 4.00 - 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวางบคุคล่  
         และความรบัผดชอบิ  

4.30 .571 3.83 .814 3.80 .721 4.17 .516 4.49 .376 5.00 - 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.45 .596 3.83 .753 4.00 1.000 4.33 .555 4.67 .500 5.00 - 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.23 .685 3.83 .753 4.00 1.000 4.33 .620 4.44 .527 5.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั     
    รูจ้กัการประนีประนอม 

4.18 .733 3.83 .753 4.00 1.000 4.15 .534 4.22 .441 5.00 - 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ   
    มอีุปสรรค 

4.38 .590 3.67 1.033 3.67 .577 4.04 .759 4.67 .500 5.00 - 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  4.14 .727 4.00 .894 3.33 .577 4.00 .784 4.44 .527 5.00 - 
    ตนเอง 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 115 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ       
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี     
       สารสนเทศ  

3.85 .504 3.54 .579 3.50 .500 3.61 .590 3.78 .458 4.50 - 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.86 .640 3.33 .816 3.33 .577 3.52 .802 3.78 .667 5.00 - 

2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน   
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.36 .658 3.17 .753 3.67 .577 3.19 .879 3.22 .667 4.00 - 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

3.86 .640 3.50 .837 3.33 .577 3.63 .792 3.78 .441 4.00 - 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์  4.32 .568 4.17 .408 3.67 .577 4.11 .698 4.33 .866 5.00 - 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.09 .534 3.58 .603 3.65 .565 3.89 .451 4.20 .406 4.73 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 116  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญิ า  หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 22  จากบณัฑติ

ทาํงาน 55 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 25 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 27  จากบณัฑติ

ทาํงาน 63 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 35 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.24 .614 3.80 .748 3.67 .577 4.18 .533 4.60 .385 5.00 - 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.41 .666 3.67 .816 3.67 .577 4.44 .577 4.56 .527 5.00 - 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.32 .646 3.67 1.033 3.67 .577 4.15 .718 4.56 .527 5.00 - 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.29 .644 4.17 .753 4.00 1.000 4.37 .629 4.88 .354 5.00 - 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.23 .752 3.50 .837 3.67 .577 3.93 .675 4.33 .500 5.00 - 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  
    ตนเอง 

4.14 .727 4.00 .894 3.33 .577 4.00 .784 4.44 .527 5.00 - 

  ด้านมงุมัน่่  4.17 .619 3.54 .621 3.75 .661 3.88 .577 4.28 .423 4.50 - 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.41 .666 3.67 .516 4.00 1.000 4.19 .834 4.78 .441 5.00 - 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.95 .722 3.50 .548 3.67 .577 3.59 .747 3.67 .707 4.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.77 .869 3.33 .816 3.67 .577 3.70 .775 4.00 .707 4.00 - 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 4.38 .590 3.67 1.033 3.67 .577 4.04 .759 4.67 .500 5.00 - 
    มอีุปสรรค 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 116 (ตอ่ ) 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบัิ ณฑติ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.90 .514 3.42 .621 3.50 .500 3.64 .503 3.94 .450 4.60 - 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.86 .710 3.50 .548 3.67 .577 3.48 .700 4.11 .601 5.00 - 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
    งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.05 .653 3.17 .753 3.33 .577 3.59 .747 4.22 .667 4.00 - 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

4.09 .811 3.33 .516 3.33 .577 3.63 .565 4.11 .601 5.00 - 

4. มคีวามคล่องแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.82 .733 3.33 .816 3.67 .577 3.78 .751 3.89 .782 5.00 - 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.00 .756 3.33 .816 3.67 .577 3.78 .641 4.00 .707 5.00 - 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
   ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.77 .869 3.33 1.033 3.33 .577 3.67 .784 4.00 .707 4.00 - 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.86 .640 3.33 .816 3.33 .577 3.52 .802 3.78 .667 5.00 - 

8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
     และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.36 .658 3.17 .753 3.67 .577 3.19 .879 3.22 .667 4.00 - 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

3.86 .640 3.50 .837 3.33 .577 3.63 .792 3.78 .441 4.00 - 

10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 4.32 .568 4.17 .408 3.67 .577 4.11 .698 4.33 .866 5.00 - 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 116 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสามคัคี 4.29 .628 3.83 .753 4.00 1.000 4.27 .472 4.44 .408 5.0000 - 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.45 .596 3.83 .753 4.00 1.000 4.33 .555 4.67 .500 5.00 - 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.23 .685 3.83 .753 4.00 1.000 4.33 .620 4.44 .527 5.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั  รูจ้กั 4.18 .733 3.83 .753 4.00 1.000 4.15 .534 4.22 .441 5.00 - 
   การประนีประนอม 

รวม 4.09 .534 3.58 .603 3.65 .565 3.89 .451 4.20 .406 4.73 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



ตารางที่ 117  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะสงัคมศาสตร ์   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                   
หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  

วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  
ประเดน็ (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (สงัคมวทยาและิ

มานุษยวทยาิ ) 
(รฐัศาสตร)์  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 22  จากบณัฑติ

ทาํงาน 55 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 25 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 27  จากบณัฑติ

ทาํงาน 63 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 35 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.41 .518 4.23 .612 4.07 .902 4.28 .623 4.76 .384 5.00 - 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.55 .510 4.67 .516 4.33 .577 4.41 .572 4.89 .333 5.00 - 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.64 .492 4.33 .516 4.00 1.000 4.56 .506 4.78 .441 5.00 - 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.27 .827 4.17 .753 4.00 1.000 4.19 .879 4.67 .500 5.00 - 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.36 .790 4.17 .753 4.00 1.000 4.30 .724 4.78 .441 5.00 - 
5. การตรงต่อเวลา 4.23 .685 3.83 .983 4.00 1.000 3.96 .854 4.67 .500 5.00 - 
  ด้านความรู ้ 3.98 .577 3.54 .485 3.50 .500 3.64 .547 3.86 .546 4.50 - 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.05 .653 3.83 .408 3.67 .577 3.74 .526 3.78 .667 4.00 - 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.86 .640 3.50 .837 3.33 .577 3.74 .594 3.67 .500 5.00 - 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .756 3.33 .516 3.67 .577 3.59 .797 3.89 .601 5.00 - 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 .690 3.50 .548 3.33 .577 3.48 .643 4.11 .782 4.00 - 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.00 .681 3.71 .534 3.58 .520 3.85 .636 3.94 .496 4.50 - 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.18 .733 4.00 .632 4.00 1.000 4.07 .781 4.33 .500 5.00 - 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 .873 3.50 .837 3.33 .577 3.89 .751 3.67 .500 4.00 - 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.91 .750 3.67 .516 3.67 .577 3.70 .724 3.89 .601 5.00 - 
    สถานการณ์และแกป้ญหาั  

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 117 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ   นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

ประเดน็ (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

(รฐัศาสตร)์  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้

3.91 .750 3.67 .516 3.33 .577 3.74 .712 3.89 .782 4.00 - 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.06 .668 3.58 .492 3.83 .764 3.99 .634 4.22 .507 4.50 - 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.27 .827 3.67 .516 4.00 1.000 4.41 .572 4.44 .527 5.00 - 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.64 .790 3.50 .837 3.67 .577 3.48 .849 3.78 .833 4.00 - 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.32 .716 3.67 .516 4.00 1.000 4.15 .770 4.44 .527 5.00 - 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 .690 3.50 .548 3.67 .577 3.93 .874 4.22 .667 4.00 - 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
       สารสนเทศ  

3.93 .603 3.63 .440 3.42 .520 3.81 .594 3.97 .605 5.00 - 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.73 .703 3.50 .548 3.33 .577 3.67 .734 3.78 .667 5.00 - 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิี ่
   เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

3.73 .703 3.50 .548 3.33 .577 3.52 .802 3.67 .866 5.00 - 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.91 .868 3.67 .516 3.67 .577 3.81 .681 4.22 .667 5.00 - 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.36 .658 3.83 .408 3.33 .577 4.22 .641 4.22 .833 5.00 - 
   คอมพวิเตอร ์

รวม 4.09 .540 3.76 .444 3.70 .564 3.93 .492 4.18 .390 4.71 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 118  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวิทยา) 

 

 เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ 

 n = 22  จากบณัฑติ

ทาํงาน 55 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 25 คน 
n = 3  จากบณัฑติ

ทาํงาน 13 คน 
n = 27  จากบณัฑติ

ทาํงาน 63 คน 
n = 9  จากบณัฑติ

ทาํงาน 35 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 6 คน 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   19 86.4 4 66.7 3 100.0 23 85.2 6 66.7 1 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 20 90.9 3 50.0 3 100.0 23 85.2 8 88.9 1 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 18 81.8 4 66.7 3 100.0 21 77.8 8 88.9 1 100.0 
4. ขยนัอดทน 15 68.2 4 66.7 3 100.0 22 81.5 8 88.9 1 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 13 59.1 3 50.0 3 100.0 17 63.0 7 77.8 1 100.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 7 31.8 1 16.7 - - 3 11.1 1 11.1 1 100.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  3 13.6 1 16.7 - - 7 25.9 1 11.1 1 100.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 8 36.4 3 50.0 - - 7 25.9 3 33.3 - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 14 63.6 4 66.7 - - 8 29.6 3 33.3 - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 14 63.6 4 66.7 1 33.3 17 63.0 6 66.7 - - 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  13 59.1 3 50.0 1 33.3 14 51.9 2 22.2 - - 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห ์
    สถานการณ์และแกป้ญหา    ั   

4 18.2 3 50.0 2 66.7 13 48.1 4 44.4 - - 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้ 

7 31.8 5 83.3 1 33.3 13 48.1 2 22.2 - - 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่      12 54.5 1 16.7 3 100.0 16 59.3 5 55.6 1 100.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 4.5 2 33.3 1 33.3 5 18.5 1 11.1 - - 



ตารางที่ 118 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  นตศาสตรบณัฑติ ิ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (จตวทยาิ ิ ) (ประวตัศาสตร์ิ ) (ภมูศาสตร์ิ ) (รฐัศาสตร)์ (สงัคมวทยาและิ
มานุษยวทยาิ ) 

 

 เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ เลือก 
(คน) 

ร้อยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 18 81.8 5 83.3 3 100.0 21 77.8 8 88.9 1 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 11 50.0 2 33.3 - - 13 48.1 6 66.7 1 100.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - 1 3.7 - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่  
    เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

2 9.1 - - - - 2 7.4 - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 11 50.0 4 66.7 2 66.7 15 55.6 7 77.8 - - 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  
     คอมพวิเตอร ์

10 45.5 4 66.7 1 33.3 10 37.0 4 44.4 1 100.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 119  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะสตัวแพทยศาสตร์ิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 33)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 20 60.6              1 - 6 เดอืน 16 48.5 

           หญงิ 13 39.4              7- 12 เดอืน 4 12.1 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 13 39.4 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 23 69.7             19 เดอืนขึน้ไป  - - 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 9 27.3   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก - -              รฐับาล  16 48.5 

           อื่นๆ 1 3.0              รฐัวสิาหกจิ  - - 

3. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหนงปัจจบุนั่                 องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 16 48.5              เอกชน 17 51.5 

           5 - 9 ปี 3 9.1      

           10 - 14 ปี 4 12.1      

           15 - 19 ปี 1 3.0      

           20 - 24 ปี 7 21.2      

           25 ปีขึน้ไป 2 6.1     
 
 
 
 
 

 
                   



ตารางที่ 120  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมิ ที่แสดงออกของบณัฑติ คณะสตัวแพทยศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 33) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอย่ ที่สดุ บอย่ มาก บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอย่ ่ เลย รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  32.1 42.4 18.8 6.1 0.6 100.0 3.99 .810 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 33.3  (11) 45.5  (15) 12.1  (4) 9.1  (3) - 100.0  (33) 4.03 .918 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 33.3  (11) 42.4  (14) 18.2  (6) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.03 .883 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 27.3  (9) 45.5  (15) 21.2  (7) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.94 .864 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 39.4  (13) 30.3  (10) 24.2  (8) 3.0  (1) 3.0  (1) 100.0  (33) 4.00 1.031 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  27.3  (9) 48.5  (16) 18.2  (6) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.97 .847 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 21.4 39.7 32.8 6.1 - 100.0 3.77 .796 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 24.2  (8) 48.5  (16) 27.3  (9) - - 100.0  (33) 3.97 .728 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 18.2  (6) 42.4  (14) 39.4  (13) - - 100.0  (33) 3.79 .740 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   21.2  (7) 39.4  (13) 30.3  (10) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.73 .911 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 21.9  (7) 28.1  (9) 34.4  (11) 15.6  (5) - 100.0  (32) 3.56 1.014 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 18.2 41.7 27.3 12.1 0.7 100.0 3.64 .832 บอยมาก่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 24.2  (8) 33.3  (11) 33.3  (11) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.73 .944 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 18.2  (6) 39.4  (13) 21.2  (7) 18.2  (6) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.52 1.093 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 21.2  (7) 54.5  (18) 15.2  (5) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.88 .857 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 9.1  (3) 39.4  (13) 39.4  (13) 12.1  (4) - 100.0  (33) 3.45 .833 บอ่ย 

 



ตารางที่ 120 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  27.3 41.8 24.2 5.5 1.2 100.0 3.88 .811 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 24.2  (8) 48.5  (16) 21.2  (7) 6.1  (2)  - 100.0  (33) 3.91 .843 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 33.3  (11) 39.4  (13) 21.2  (7) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.00 .901 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  21.2  (7) 39.4  (13) 30.3  (10) 3.0  (1) 6.1  (2) 100.0  (33) 3.67 1.051 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 30.3  (10) 39.4  (13) 21.2  (7) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.91 .947 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 27.3  (9) 42.4  (14) 27.3  (9) 3.0  (1) - 100.0  (33) 3.94 .827 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       21.2 38.6 34.1 5.3 0.8 100.0 3.74 .774 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอยมาก่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 12.1  (4) 42.4  (14) 36.4  (12) 9.1  3) - 100.0  (33) 3.58 .830 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  15.2  (5) 27.3  (9) 45.5  (15) 9.1  (3) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.42 .969 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  24.2  (8) 45.5  (15) 30.3  (10) - - 100.0  (33) 3.94 .747 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 33.3  (11) 39.4  (13) 24.2  (8) 3.0  (1) - 100.0  (33) 4.03 .847 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 24.5 41.0 26.9 6.9 0.7 100.0 3.82 .748 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 121  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะสตัวแพทยศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 33) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 30.9 42.4 20.6 5.5 0.6 100.0 3.98 .803 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 33.3  (11) 45.5  (15) 12.1  (4) 9.1  (3) - 100.0  (33) 4.03 .918 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 27.3  (9) 45.5  (15) 21.2  (7) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.94 .864 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 39.4  (13) 30.3  (10) 24.2  (8) 3.0  (1) 3.0  (1) 100.0  (33) 4.00 1.031 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  27.3  (9) 48.5  (16) 18.2  (6) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.97 .847 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 27.3  (9) 42.4  (14) 27.3  (9) 3.0  (1) - 100.0  (33) 3.94 .827 บอ่ยมาก 
  ด้านมุ่งมัน่ 26.5 42.4 22.0 8.3 0.8 100.0 3.86 .815 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 33.3  (11) 42.4  (14) 18.2  (6) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.03 .883 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 24.2  (8) 48.5  (16) 27.3  (9) - - 100.0  (33) 3.97 .728 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  18.2  (6) 39.4  (13) 21.2  (7) 18.2  (6) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.52 1.093 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 30.3  (10) 39.4  (13) 21.2  (7) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.91 .947 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 20.1 39.2 32.8 7.6 0.3 100.0 3.72 .759 บอยมาก่  
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     18.2  (6) 42.4  (14) 39.4  (13) - - 100.0  (33) 3.79 .740 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 21.2  (7) 39.4  (13) 30.3  (10) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.73 .911 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     21.9  (7) 28.1  (9) 34.4  (11) 15.6  (5) - 100.0  (32) 3.56 1.014 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 24.2  (8) 33.3  (11) 33.3  (11) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.73 .944 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 21.2  (7) 54.5  (18) 15.2  (5) 9.1  (3)   - 100.0  (33) 3.88 .857 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 121 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 9.1  (3) 39.4  (13) 39.4  (13) 12.1  (4) - 100.0  (33) 3.45 .833 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 12.1  (4) 42.4  (14) 36.4  (12) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.58 .830 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  15.2  (5) 27.3  (9) 45.5  (15) 9.1  (3) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.42 .969 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  24.2  (8) 45.5  (15) 30.3  (10) - - 100.0  (33) 3.94 .747 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    33.3  (11) 39.4  (13) 24.2  (8) 3.0  (1) - 100.0  (33) 4.03 .847 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 26.3 42.4 24.2 5.1 2.0 100.0 3.86 .854 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 24.2  (8) 48.5  (16) 21.2  (7) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.91 .843 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 33.3  (11) 39.4  (13) 21.2  (7) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.00 .901 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  21.2  (7) 39.4  (13) 30.3  (10) 3.0  (1) 6.1  (2) 100.0  (33) 3.67 1.051 บอ่ยมาก 

รวม 24.5 41.0 26.9 6.9 0.7 100.0 3.82 .748 บอยมาก่  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 122  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะสตัวแพทยศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 33) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  35.6 45.6 14.4 4.4 - 100.0 4.13 .736 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 46.9  (15) 43.8  (14) 9.4  (3) - - 100.0  (32) 4.38 .660 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 37.5  (12) 43.8  (14) 15.6  (5) 3.1  (1) - 100.0  (32) 4.16 .808 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 37.5  (12) 40.6  (13) 18.8  (6) 3.1  (1) - 100.0  (32) 4.12 .833 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  28.1  (9) 50.0  (16) 12.5  (4) 9.4  (3) - 100.0  (32) 3.97 .897 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 28.1  (9) 50.0  (16) 15.6  (5) 6.2  (2) - 100.0  (32) 4.00 .842 มาก 
  ด้านความรู้ 31.2 34.4 29.7 4.7 - 100.0 3.91 .820 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 43.8  (14) 31.2  (10) 25.0  (8) - - 100.0  (32) 4.19 .821 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 31.2  (10) 31.2  (10) 34.4  (11) 3.1  (1) - 100.0  (32) 3.88 .976 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 25.0  (8) 46.9  (15) 25.0  (8) 3.1  (1) - 100.0  (32) 3.94 .801 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 25.0  (8) 28.1  (9) 34.4  (11) 12.5  (4) - 100.0  (32) 3.66 1.004 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 18.8 52.3 21.1 7.8 - 100.0 3.82 .747 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 28.1  (9) 50.0  (16) 21.9  (7) - - 100.0  (32) 4.06 .716 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 18.8  (6) 46.9  (15) 21.9  (7) 12.8  (4) - 100.0  (32) 3.72 .924 มาก 
3. 15.6  (5) 50.0  (16) 25.0  (8) 9.4  (3) - 100.0  (32) 3.72 .851 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 12.5  (4) 62.5  (20) 15.6  (5) 9.4  (3) - 100.0  (32) 3.78 .792 มาก 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 122 (ตอ่ ) 
 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             26.6 46.1 20.3 6.2 0.8 100.0 3.91 .758 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 25.0  (8) 50.0  (16) 25.0  (8) - - 100.0  (32) 4.00 .718 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 15.6  (5) 43.8  (14) 21.9  (7) 15.6  (5) 3.1  (1) 100.0  (32) 3.53 1.047 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 37.5  (12) 40.6  (13) 18.8  (6) 3.1  (1) - 100.0  (32) 4.12 .833 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 28.1  (9) 50.0  (16) 15.6  (5) 6.2  (2) - 100.0  (32) 4.00 .842 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       17.2 44.5 33.6 4.7 - 100.0 3.74 .734 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 15.6  (5) 40.6  (13) 40.6  (13) 3.1  (1) - 100.0  (32) 3.69 .780 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 12.5  (4) 40.6  (13) 40.6  (13) 6.2  (2) - 100.0  (32) 3.59 .798 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      15.6  (5) 50.0  (16) 31.2  (10) 3.1  (1) - 100.0  (32) 3.78 .751 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 25.0  (8) 46.9  (15) 21.9  (7) 6.2  (2) - 100.0  (32) 3.91 .856 มาก 

รวม 26.3 44.7 23.4 5.5 0.1 100.0 3.91 .703 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 123  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 33) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่่ ยที่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.13 82.60 4.5200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.91 78.20 3.6400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.38 87.60 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.16 83.20 4.6400   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 80.00 4.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.12 82.40 4.4800   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.53 70.60 2.1200 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.97 79.40 3.8800   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.12 82.40 4.4800 

5. การตรงต่อเวลา 4.00 80.00 4.0000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 80.00 4.0000 

  ด้านความรู้ 3.91 78.20 3.6400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.74 74.80 2.9600 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.19 83.80 4.7600          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.88 77.60 3.5200          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.94 78.80 3.7600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.69 73.80 2.7600 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.66 73.20 2.6400   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.59 71.80 2.3600 

  3.82 76.40 3.2800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.06 81.20 4.2400   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.78 75.60 3.1200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.72 74.40 2.8800   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.91 78.20 3.6400 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.72 74.40 2.8800       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.91 78.20 3.6400 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.78 75.60 3.1200        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 124  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะสตัิ วแพทยศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 33)                                                                
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   8 7 11 - - - 2 2 - 2 32 97.0 7.485 1 

2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 13 5 2 1 - 2 2 4 - - 29 87.9 6.909 2 

3. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 11 - 3 4 1 3 - - - 25 75.8 5.788 3 

4. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 - 3 10 3 5 2 - 1 1 26 78.8 4.788 4 

5. ความขยนัอดทน 3 5 5 1 4 1 - 1 - - 20 60.6 4.667 5 

6. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 1 2 3 4 3 1 1 10 1 27 81.8 3.727 6 

7. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    - 1 1 2 11 1 - - - 1 17 51.5 3.121 7 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - 2 - 1 11 2 3 2 1 22 66.7 3.000 8 

9. การตรงต่อเวลา - - 1 7 - 2 2 2 - 2 16 48.5 2.515 9 

10.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 3 - - 1 12 1 - 3 20 60.6 2.515 9 

11.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2 - - 1 - - - 10 - 1 14 42.4 1.758 10 

12.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 - - 2 1 1 - 2 4 - 11 33.3 1.485 11 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 1 2 - - 1 1 10 16 48.5 1.273 12 

14.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - - - 2 1 1 1 2 8 24.2 0.909 13 

15.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - - - 1 1 1 1 6 - 10 30.3 0.909 13 

16.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - 1 - - - 2 - - 3 - 6 18.2 0.758 14 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - - - 3 1 2 4 10 30.3 0.697 15 

18.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - 1 1 - - - - 3 5 15.2 0.485 16 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - 1 1 - 2 6.1 0.152 17 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - - - 



ตารางที่ 125  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ อตุสาหกรรมเกษตร  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 39) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 13 33.3              1 - 6 เดอืน 1 2.6 

           หญงิ 26 66.7              7- 12 เดอืน 10 25.6 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 20 51.3 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 10 25.6             19 เดอืนขึน้ไป  3 7.7 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 29 74.4              ไมร่ะบุ 5 12.8 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก - -   5. ประเภทของหนวยงาน่    

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐับาล  3 7.7 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 12 30.8              รฐัวสิาหกจิ  - - 

           5 - 9 ปี 15 38.5              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           10 - 14 ปี 4 10.3              เอกชน 36 92.3 

           15 - 19 ปี 3 7.7      

           20 - 24 ปี 3 7.7      

           25 ปีขึน้ไป 2 5.1      
 
 
 
 
 
 
 
                    



ตารางที่ 126  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 39) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 17.9 47.7 28.7 5.1 0.5 100.0 3.77 .668 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 20.5  (8) 53.8  (21) 23.1  (9) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.92 .739 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 23.1  (9) 43.6  (17) 28.2  (11) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.85 .844 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 17.9  (7) 41.0  (16) 33.3  (13) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.69 .863 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 20.5  (8) 51.3  (20) 25.6  (10) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.90 .754 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  7.7  (3) 48.7  (19) 33.3  (13) 7.7  (3) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.51 .854 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 3.2 47.4 41.7 7.7 -  100.0 3.46 .537 บอย่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 43.6  (17) 46.2  (18) 10.3  (4) -  100.0  (39) 3.33 .662 บอ่ย 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 5.1  (2) 59.0  (23) 28.2  (11) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.62 .711 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   2.6  (1) 51.3  (20) 41.0  (16) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.51 .644 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 5.1  (2) 35.9  (14) 51.3  (20) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.38 .711 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 7.7 47.4 34.0 9.6 1.3 100.0 3.51 .715 บ่อยมาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 5.1  (2) 53.8  (21) 33.3  (13) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.56 .718 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 5.1  (2) 46.2  (18) 38.5  (15) 10.3  (4) -  100.0  (39) 3.46 .756 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 10.3  (4) 48.7  (19) 28.2  (11) 7.7  (3) 5.1  (2) 100.0  (39) 3.51 .970 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 10.3  (4) 41.0  (16) 35.9  (14) 12.8  (5) -  100.0  (39) 3.49 .854 บอ่ย 

 



ตารางที่ 126 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  19.1 53.1 22.7 5.2 -  100.0 3.85 .673 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 15.8  (6) 63.2  (24) 18.4  (7) 2.6  (1) -  100.0  (38) 3.92 .673 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 23.1  (9) 53.8  (21) 20.5  (8) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.97 .743 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํั งานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 15.4  (6) 51.3  (20) 28.2  (11) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.77 .777 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 23.1  (9) 41.0  (16) 23.1  (9) 12.8  (5) -  100.0  (39) 3.74 .966 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 17.9  (7) 56.4  (22) 23.1  (9) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.90 .718 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       9.0 48.1 35.9 6.4 0.6 100.0 3.58 .563 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 7.7  (3) 48.7  (19) 38.5  (15) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.59 .715 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  10.3  (4) 20.5  (8) 51.3  (20) 15.4  (6) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.21 .923 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  7.7  (3) 56.4  (22) 30.8  (12) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.67 .701 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 10.3  (4) 66.7  (26) 23.1  (9) -  -  100.0  (39) 3.87 .570 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 12.0 48.9 32.0 6.7 0.5 100.0 3.65 .549 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 127  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 39) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 16.9 50.3 27.7 4.6 0.5 100.0 3.78 .646 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 20.5  (8) 53.8  (21) 23.1  (9) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.92 .739 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 17.9  (7) 41.0  (16) 33.3  (13) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.69 .863 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 20.5  (8) 51.3  (20) 25.6  (10) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.90 .754 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  7.7  (3) 48.7  (19) 33.3  (13) 7.7  (3) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.51 .854 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 17.9  (7) 56.4  (22) 23.1  (9) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.90 .718 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  12.8 43.6 34.0 9.6 -  100.0 3.60 .668 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 23.1  (9) 43.6  (17) 28.2  (11) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.85 .844 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 43.6  (17) 46.2  (18) 10.3  (4) -  100.0  (39) 3.33 .662 บอ่ย 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  5.1  (2) 46.2  (18) 38.5  (15) 10.3  (4) -  100.0  (39) 3.46 .756 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 23.1  (9) 41.0  (16) 23.1  (9) 12.8  (5) -  100.0  (39) 3.74 .966 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 7.4 48.2 36.2 7.4 0.8 100.0 3.54 .553 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     5.1  (2) 59.0  (23) 28.2  (11) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.62 .711 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 2.6  (1) 51.3  (20) 41.0  (16) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.51 .644 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     5.1  (2) 35.9  (14) 51.3  (20) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.38 .711 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 5.1  (2) 53.8  (21) 33.3  (13) 7.7  (3) -  100.0  (39) 3.56 .718 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 10.3  (4) 48.7  (19) 28.2  (11) 7.7  (3) 5.1  (2) 100.0  (39) 3.51 .970 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 127 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 10.3  (4) 41.0  (16) 35.9  (14) 12.8  (5) -  100.0  (39) 3.49 .854 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 7.7  (3) 48.7  (19) 38.5  (15) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.59 .715 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  10.3  (4) 20.5  (8) 51.3  (20) 15.4  (6) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.21 .923 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  7.7  (3) 56.4  (22) 30.8  (12) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.67 .701 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    10.3  (4) 66.7  (26) 23.1  (9) -  -  100.0  (39) 3.87 .570 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 18.1 56.0 22.4 3.4 -  100.0 3.87 .637 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 15.8  (6) 63.2  (24) 18.4  (7) 2.6  (1) -  100.0  (38) 3.92 .673 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 23.1  (9) 53.8  (21) 20.5  (8) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.97 .743 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  15.4  (6) 51.3  (20) 28.2  (11) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.77 .777 บอ่ยมาก 

รวม 12.0 48.9 32.0 6.7 0.5 100.0 3.65 .549 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 128  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 39) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  20.5 55.4 20.5 3.1 0.5 100.0 3.92 .630 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 28.2  (11) 59.0  (23) 12.8  (5) -  -  100.0  (39) 4.15 .630 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 23.1  (9) 53.8  (21) 23.1  (9) -  -  100.0  (39) 4.00 .688 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 15.4  (6) 59.0  (23) 20.5  (8) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.85 .745 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  25.6  (10) 43.6  (17) 25.6  (10) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.90 .852 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 10.3  (4) 61.5  (24) 20.5  (8) 5.1  (2) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.72 .826 มาก 
  ด้านความรู้ 7.1 45.5 40.4 7.1 -  100.0 3.53 .646 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 7.7  (3) 53.8  (21) 33.3  (13) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.64 .707 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 5.1  (2) 46.2  (18) 43.6  (17) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.51 .683 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 10.3  (4) 48.7  (19) 35.9  (14) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.64 .743 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 5.1  (2) 33.3  (13) 48.7  (19) 12.8  (5) -  100.0  (39) 3.31 .766 ปานกลาง 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 9.6 49.4 34.6 6.4 -  100.0 3.62 .609 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 20.5  (8) 59.0  (23) 20.5  (8) -  -  100.0  (39) 4.00 .649 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 5.1  (2) 48.7  (19) 41.0  (16) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.54 .682 มาก 
3. 5.1  (2) 41.0  (16) 48.7  (19) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.46 .682 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

ปานกลาง 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 7.7  (3) 48.7  (19) 28.2  (11) 15.4  (6) -  100.0  (39) 3.49 .854 ปานกลาง 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 128 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             12.2 48.7 33.3 5.1 0.6 100.0 3.67 .642 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 17.9  (7) 51.3  (20) 25.6  (10) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.82 .790 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2.6  (1) 41.0  (16) 41.0  (16) 12.8  (5) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.28 .826 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 17.9  (7) 56.4  (22) 25.6  (10) -  -  100.0  (39) 3.92 .664 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 10.3  (4) 46.2  (18) 41.0  (16) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.64 .707 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะห์ิ เชงตวัเลขิ  การสื่อสาร       6.4 48.7 39.7 5.1 -  100.0 3.56 .543 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 5.1  (2) 46.2  (18) 43.6  (17) 5.1  (2) -  100.0  (39) 3.51 .683 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 2.6  (1) 30.8  (12) 53.8  (21) 12.8  (5) -  100.0  (39) 3.23 .706 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      10.3  (4) 53.8  (21) 33.3  (13) 2.6  (1) -  100.0  (39) 3.72 .686 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 7.7  (3) 64.1  (25) 28.2  (11) -  -  100.0  (39) 3.79 .570 มาก 

รวม 11.6 49.8 33.1 5.3 0.2 100.0 3.67 .551 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 129  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 39) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.92 78.40 3.6800     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.67 73.40 2.6800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.15 83.00 4.6000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.00 80.00 4.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.82 76.40 3.2800 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.85 77.00 3.4000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.28 65.60 1.1200 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.9 78.00 3.6000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.92 78.40 3.6800 

5. การตรงต่อเวลา 3.72 74.40 2.8800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.64 72.80 2.5600 

  ด้านความรู้ 3.53 70.60 2.1200    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.56 71.20 2.2400 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.64 72.80 2.5600          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.51 70.20 2.0400          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.64 72.80 2.5600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.51 70.20 2.0400 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.31 66.20 1.2400   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.23 64.60 0 

  3.62 72.40 2.4800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 80.00 4.0000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.72 74.40 2.8800 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.54 70.80 2.1600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.79 75.80 3.1600 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.46 69.20 1.8400       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.67 73.40 2.6800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.49 69.80 1.9600        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 130  ลกัษณะของบณัฑตที่นาิ ยจ้างของบณัฑตคณะิ อตุสาหกรรมเกษตร ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 39)                                                              
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   10 2 5 4 2 2 - 1 1 2 29 74.4 5.513 1 

2. ความขยนัอดทน 6 2 4 5 2 4 1 4 3 - 31 79.5 5.103 2 

3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 3 3 2 4 4 4 2 3 3 32 82.1 4.615 3 

4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 8 3 1 - 4 - 3 2 2 - 23 59.0 4.128 4 

5. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 3 3 4 3 3 3 2 - 1 24 61.5 3.872 5 

6. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    - 4 1 6 3 4 1 3 1 2 25 64.1 3.615 6 

7. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - 7 4 4 - 3 4 3 3 28 71.8 3.615 6 

8. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3 2 3 3 1 - 3 1 4 - 20 51.3 3.128 7 

9. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 5 2 4 2 - 1 - 1 1 17 43.6 3.026 8 

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 6 - 2 - - 1 2 3 4 18 46.2 2.256 9 

11.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 3 - 1 - 6 2 - 1 3 17 43.6 2.231 10 

12.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - 2 1 2 3 4  1 1 4 18 46.2 2.231 10 

13.การตรงต่อเวลา - - 1 1 6 1 3 3 3 - 18 46.2 2.128 11 

14.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 1 3 - 1 - 1 - - 1 10 25.6 1.897 12 

15.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 1 1 - 3 2 4 2 1 3 17 43.6 1.846 13 

16.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - - 1 1 1 5 2 5 6 21 53.8 1.538 14 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 4 - - 2 2  1 2 11 28.2 1.385 15 

18.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - 3 1 3 1 - 8 20.5 0.769 16 

19.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - - - 1 1 4 1 2 9 23.1 0.641 17 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - 1 - 2 - - 3 7.7 0.282 18 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - 1 3 1 5 12.8 0.256 19 



ตารางที่ 131  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.     S.D.   S.D.     S.D. 
 n = 3  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 17  จากบณัฑติ n = 10  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ n = 5  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 21 คน ทาํงาน 13 คน ทาํงาน 41 คน ทาํงาน 43 คน ทาํงาน 20 คน ทาํงาน 11 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.07 1.007 4.33 .115 3.67 .682 3.56 .692 4.00 - 4.00 .510 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.33 .577 4.00 .000 3.82 .951 3.80 .632 4.00 - 4.20 .447 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.33 1.155 4.33 .577 3.65 .862 3.80 .919 4.00 - 4.00 .707 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 1.000 4.33 .577 3.65 .862 3.40 .966 4.00 - 3.80 .837 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 1.000 4.67 .577 3.76 .831 3.70 .675 4.00 - 4.20 .447 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.67 1.528 4.33 .577 3.47 .717 3.10 .994 4.00 - 3.80 .447 
  ด้านความรู ้ 3.33 1.181 4.00 .000 3.51 .428 3.30 .643 3.75 - 3.30 .112 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.33 1.155 4.00 .000 3.41 .618 3.10 .738 3.00 - 3.20 .447 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.67 1.528 4.00 .000 3.65 .606 3.30 .823 4.00 - 3.80 .447 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
   งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.00 1.000 4.00 .000 3.71 .588 3.30 .675 4.00 - 3.20 .447 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 3.33 1.155 4.00 .000 3.29 .686 3.50 .850 4.00 - 3.00 .000 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 



ตารางที่ 131 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.       S.D.   S.D.     
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.17 1.233 4.00 .500 3.47 .684 3.45 .815 4.00 - 3.55 .512 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะห ์
    อยา่งเป็นระบบ 

3.33 1.155 4.00 .000 3.59 .618 3.30 .949 4.00 - 3.80 .447 

2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.33 1.155 4.00 .000 3.35 .786 3.50 .850 4.00 - 3.40 .548 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 2.67 1.528 4.00 1.000 3.53 .943 3.50 .972 4.00 - 3.60 .894 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
    ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.33 1.155 4.00 1.000 3.41 .795 3.50 .972 4.00 - 3.40 .894 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวางบคุคล่  
         และความรบัผดชอบิ  

4.13 1.026 4.27 .231 3.78 .600 3.54 .749 4.60 - 4.20 .542 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 1.000 4.00 .000 3.88 .697 3.80 .789 4.00 - 4.25 .500 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.33 1.155 4.33 .577 3.88 .600 3.60 .843 5.00 - 4.40 .548 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั     
    รูจ้กัการประนีประนอม 

4.33 1.155 4.00 .000 3.71 .588 3.20 .789 5.00 - 4.40 .548 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ   
    มอีุปสรรค 

4.00 1.000 4.67 .577 3.59 .939 3.50 1.179 4.00 - 4.00 .707 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  4.00 1.000 4.33 .577 3.82 .636 3.60 .843 5.00 - 4.20 .447 
    ตนเอง 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 131 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ       
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี     
       สารสนเทศ  

4.00 1.000 4.00 .250 3.53 .515 3.38 .592 3.50 - 3.70 .481 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

4.00 1.000 4.33 .577 3.53 .624 3.40 .843 3.00 - 3.60 .548 

2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน   
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

4.00 1.000 3.67 .577 3.06 .827 3.20 1.229 3.00 - 3.00 .707 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 1.000 4.00 .000 3.65 .606 3.20 .632 4.00 - 4.20 .837 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์  4.00 1.000 4.00 .000 3.88 .600 3.70 .483 4.00 - 4.00 .707 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 3.77 1.048 4.14 .091 3.60 .512 3.45 .579 4.00 - 3.75 .353 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 132  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.       S.D.   S.D.     
 n = 3  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 17  จากบณัฑติ n = 10  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ n = 5  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 21 คน ทาํงาน 13 คน ทาํงาน 41 คน ทาํงาน 43 คน ทาํงาน 20 คน ทาํงาน 11 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.00 1.000 4.33 .231 3.71 .633 3.52 .681 4.20 - 4.04 .456 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.33 .577 4.00 .000 3.82 .951 3.80 .632 4.00 - 4.20 .447 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 1.000 4.33 .577 3.65 .862 3.40 .966 4.00 - 3.80 .837 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.00 1.000 4.67 .577 3.76 .831 3.70 .675 4.00 - 4.20 .447 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.67 1.528 4.33 .577 3.47 .717 3.10 .994 4.00 - 3.80 .447 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  
    ตนเอง 

4.00 1.000 4.33 .577 3.82 .636 3.60 .843 
5.00 - 

4.20 .447 

  ด้านมงุมัน่่  3.75 1.090 4.25 .250 3.50 .673 3.48 .740 3.75 - 3.65 .379 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.33 1.155 4.33 .577 3.65 .862 3.80 .919 4.00 - 4.00 .707 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.33 1.155 4.00 .000 3.41 .618 3.10 .738 3.00 - 3.20 .447 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.33 1.155 4.00 .000 3.35 .786 3.50 .850 4.00 - 3.40 .548 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 4.00 1.000 4.67 .577 3.59 .939 3.50 1.179 4.00 - 4.00 .707 
    มอีุปสรรค 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 132 (ตอ่ ) 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤติกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.53 1.079 4.00 .100 3.53 .503 3.39 .666 3.80 - 3.56 .270 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.67 1.528 4.00 .000 3.65 .606 3.30 .823 4.00 - 3.80 .447 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
    งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.00 1.000 4.00 .000 3.71 .588 3.30 .675 4.00 - 3.20 .447 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.33 1.155 4.00 .000 3.29 .686 3.50 .850 4.00 - 3.00 .000 

4. มคีวามคล่องแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.33 1.155 4.00 .000 3.59 .618 3.30 .949 4.00 - 3.80 .447 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 2.67 1.528 4.00 1.000 3.53 .943 3.50 .972 4.00 - 3.60 .894 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
   ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.33 1.155 4.00 1.000 3.41 .795 3.50 .972 4.00 - 3.40 .894 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

4.00 1.000 4.33 .577 3.53 .624 3.40 .843 3.00 - 3.60 .548 

8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
     และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

4.00 1.000 3.67 .577 3.06 .827 3.20 1.229 3.00 - 3.00 .707 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 1.000 4.00 .000 3.65 .606 3.20 .632 4.00 - 4.20 .837 

10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 4.00 1.000 4.00 .000 3.88 .600 3.70 .483 4.00 - 4.00 .707 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ            บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                               บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 132 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสามคัคี 4.22 1.072 4.11 .192 3.82 .542 3.53 .689 4.67 - 4.25 .500 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 1.000 4.00 .000 3.88 .697 3.80 .789 4.00 - 4.25 .500 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.33 1.155 4.33 .577 3.88 .600 3.60 .843 5.00 - 4.40 .548 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั  รูจ้กั 4.33 1.155 4.00 .000 3.71 .588 3.20 .789 5.00 - 4.40 .548 
   การประนีประนอม 

รวม 3.77 1.048 4.14 .091 3.60 .512 3.45 .579 4.00 - 3.75 .353 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 133  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะอตุสาหกรรมเกษตร   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

ประเดน็ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.       S.D.   S.D.     
 n = 3  จากบณัฑติ n = 3  จากบณัฑติ n = 17  จากบณัฑติ n = 10  จากบณัฑติ n = 1  จากบณัฑติ n = 5  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 21 คน ทาํงาน 13 คน ทาํงาน 41 คน ทาํงาน 43 คน ทาํงาน 20 คน ทาํงาน 11 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.13 .611 4.20 .346 3.86 .688 3.80 .706 4.00 - 4.08 .576 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.33 .577 4.33 .577 4.18 .636 4.00 .816 4.00 - 4.20 .447 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.33 .577 4.33 .577 3.94 .827 3.80 .632 4.00 - 4.20 .447 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.33 .577 4.00 1.000 3.76 .752 3.70 .823 4.00 - 4.00 .707 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 1.000 4.67 .577 3.71 .849 3.90 .994 4.00 - 4.00 .707 
5. การตรงต่อเวลา 3.67 .577 3.67 .577 3.71 1.047 3.60 .699 4.00 - 4.00 .707 
  ด้านความรู ้ 3.33 1.155 4.08 .144 3.62 .638 3.28 .650 3.75 - 3.45 .481 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.33 1.155 4.00 .000 3.76 .664 3.20 .632 4.00 - 4.00 .707 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.33 1.155 4.00 .000 3.65 .702 3.20 .632 4.00 - 3.40 .548 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.33 1.155 4.33 .577 3.65 .702 3.60 .843 4.00 - 3.40 .548 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.33 1.155 4.00 .000 3.41 .795 3.10 .738 3.00 - 3.00 .707 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.75 .866 4.25 .433 3.66 .606 3.33 .602 3.50 - 3.65 .487 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.33 1.155 4.67 .577 3.94 .659 3.70 .483 4.00 - 4.20 .447 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.67 .577 3.67 .577 3.65 .702 3.30 .823 4.00 - 3.40 .548 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.67 .577 4.33 .577 3.59 .618 3.00 .667 3.00 - 3.40 .548 
    สถานการณ์และแกป้ญหาั  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 133 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วิทยาศาสตรบณัฑติ   วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

ประเดน็ (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้

3.33 1.155 4.33 .577 3.47 .800 3.30 .949 3.00 - 3.60 .894 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

3.92 .878 4.42 .382 3.62 .626 3.33 .602 4.25 - 3.80 .447 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 1.000 4.33 .577 3.76 .831 3.50 .707 5.00 - 4.00 .707 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.67 .577 4.00 .000 3.24 .831 2.80 .919 4.00 - 3.60 .548 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.00 1.000 4.67 .577 3.82 .636 3.80 .632 4.00 - 4.00 .707 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 1.000 4.67 .577 3.65 .606 3.20 .632 4.00 - 3.60 .548 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
       สารสนเทศ  

3.92 .764 4.00 .000 3.53 .605 3.40 .543 3.50 - 3.55 .274 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 1.000 4.00 .000 3.53 .624 3.20 .789 3.00 - 3.60 .548 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิี ่
   เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

3.33 .577 4.00 .000 3.18 .809 3.10 .738 3.00 - 3.20 .447 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.33 .577 4.00 .000 3.65 .786 3.60 .699 4.00 - 3.60 .548 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.00 1.000 4.00 .000 3.76 .664 3.70 .483 4.00 - 3.80 .447 
   คอมพวิเตอร ์

รวม 3.83 .800 4.19 .218 3.67 .576 3.44 .556 3.81 - 3.72 .403 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 134  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยิ าศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

 n = 3  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 21 คน 

n = 3  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 13 คน 

n = 17  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 41 คน 

n = 10  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 43 คน 

n = 1  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 20 คน 

n = 5  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 11 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   3 100.0 2 66.7 14 82.4 7 70.0 - - 3 60.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 33.3 3 100.0 6 35.3 5 50.0 1 100.0 1 20.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3 100.0 3 100.0 10 58.8 7 70.0 1 100.0 4 80.0 
4. ขยนัอดทน 3 100.0 3 100.0 13 76.5 7 70.0 1 100.0 4 80.0 
5. การตรงต่อเวลา 2 66.7 3 100.0 8 47.1 3 30.0 - - 2 40.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - - 1 33.3 5 29.4 2 20.0 - - 2 40.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 33.3 1 33.3 7 41.2 6 60.0 1 100.0 2 40.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 1 33.3 - - 6 35.3 2 20.0 - - 2 40.0 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 33.3 11 64.7 2 20.0 - - 3 60.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 66.7 2 66.7 12 70.6 3 30.0 1 100.0 3 60.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  3 100.0 1 33.3 11 64.7 9 90.0 - - 4 80.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห ์
    สถานการณ์และแกป้ญหา    ั   

2 66.7 1 33.3 12 70.6 6 60.0 - - 4 80.0 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้ 

2 66.7 1 33.3 9 52.9 6 60.0 - - 3 60.0 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่      1 33.3 1 33.3 8 47.1 4 40.0 1 100.0 3 60.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - 4 23.5 4 40.0 - - - - 



ตารางที่ 134 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วิทยาศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  วทยาิ ศาสตรบณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ (เทคโนโลยีชีวภาพ) (พฒันาผลตภณัฑ ์ิ
อตุสาหกรรมเกษตร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

(วทยาศาสตรแ์ละิ
เทคโนโลยีสงทอิ่ ) 

(วศวกรรมอาหาริ ) 

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3 100.0 3 100.0 13 76.5 10 100.0 1 100.0 2 40.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 33.3 2 66.7 7 41.2 5 50.0 1 100.0 4 80.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 1 5.9 1 10.0 - - 1 20.0 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่  
    เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

- - - - 3 17.6 2 20.0 - - - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2 66.7 1 33.3 5 29.4 5 50.0 1 100.0 3 60.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  
     คอมพวิเตอร ์

- - 1 33.3 5 29.4 2 20.0 1 100.0 - - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 135  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ เกษตร กาํแพงแสน จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
(n = 53) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 26 49.1              1 - 6 เดอืน 2 3.8 

           หญงิ 27 50.9              7- 12 เดอืน 17 32.1 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 20 37.7 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 8 15.1             19 เดอืนขึน้ไป  10 18.9 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 41 77.4              ไมร่ะบุ 4 7.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 3 5.7   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 1.9              รฐับาล  25 47.2 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  2 3.8 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 13 24.5              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           5 - 9 ปี 9 17.0              เอกชน 26 49.1 

           10 - 14 ปี 4 7.5      

           15 - 19 ปี 7 13.2      

           20 - 24 ปี 5 9.4      

           25 ปีขึน้ไป 14 26.4      

 
 
 
 
                          
                    



ตารางที่ 136  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร กาํแพงแสน  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 53) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  30.9 42.3 23.4 3.0 0.4 100.0 4.00 .733 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 30.2  (16) 47.2  (25) 20.8  (11) 1.9  (1) - 100.0  (53) 4.06 .770 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 34.0  (18) 39.6  (21) 22.6  (12) 3.8  (2) - 100.0  (53) 4.04 .854 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 30.2  (16) 39.6  (21) 24.5  (13) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.94 .886 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 41.5  (22) 41.5  (22) 11.3  (6) 3.8  (2) 1.9  (1) 100.0  (53) 4.17 .914 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  18.9  (10) 43.4  (23) 37.7  (20) - - 100.0  (53) 3.81 .735 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 16.5 42.5 36.3 4.7 - 100.0 3.71 .722 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 17.0  (9) 39.6  (21) 35.8  (19) 7.5  (4) - 100.0  (53) 3.66 .854 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 11.3  (6) 47.2  (25) 41.5  (22) - - 100.0  (53) 3.70 .668 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   18.9  (10) 41.5  (22) 34.0  (18) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.74 .836 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 18.9  (10) 41.5  (22) 34.0  (18) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.74 .836 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 16.0 32.1 39.6 10.8 1.4 100.0 3.50 .834 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 15.1  (8) 34.0  (18) 50.9  (27) - - 100.0  (53) 3.64 .736 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 17.0  (9) 28.3  (15) 37.7  (20) 13.2  (7) 3.8  (2) 100.0  (53) 3.42 1.046 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 20.8  (11) 34.0  (18) 35.8  (19) 9.4  (5) - 100.0  (53) 3.66 .919 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 11.3  (6) 32.1  (17) 34.0  (18) 20.8  (11) 1.9  (1) 100.0  (53) 3.30 .992 บอ่ย 

 



ตารางที่ 136 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  34.0 44.9 16.2 4.9 
- 

100.0 4.08 .736 
       ความรบัผดชิ อบ 

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 41.5  (22) 35.8  (19) 18.9  (10) 3.8  (2) - 100.0  (53) 4.15 .864 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 37.7  (20) 45.3  (24) 13.2  (7) 3.8  (2) - 100.0  (53) 4.17 .802 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.2  (16) 47.2  (25) 15.1  (8) 7.5  (4) - 100.0  (53) 4.00 .877 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 34.0  (18) 43.4  (23) 13.2  (7) 9.4  (5) - 100.0  (53) 4.02 .930 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 26.4  (14) 52.8  (28) 20.8  (11) - - 100.0  (53) 4.06 .691 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       11.8 45.8 27.8 13.7 0.9 100.0 3.54 .636 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 13.2  (7) 41.5  (22) 35.8  (19) 9.4  (5) 
- 

100.0  (53) 3.58 .842 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  1.9  (1) 24.5  (13) 32.1  (17) 37.7  (20) 3.8  (2) 100.0  (53) 2.83 .914 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  9.4  (5) 60.4  (32) 28.3  (15) 1.9  (1) 
- 

100.0  (53) 3.77 .640 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 22.6  (12) 56.0  (30) 15.1  (8) 5.7  (3) 
- 

100.0  (53) 3.96 .784 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 22.8 41.7 27.9 7.1 0.5 100.0 3.79 .634 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 137  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร กาํแพงแสน  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 53) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 29.4 44.9 23.0 2.3 0.4 100.0 4.01 .698 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 30.2  (16) 47.2  (25) 20.8  (11) 1.9  (1) -  100.0  (53) 4.06 .770 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 30.2  (16) 39.6  (21) 24.5  (13) 5.7  (3) -  100.0  (53) 3.94 .886 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 41.5  (22) 41.5  (22) 11.3  (6) 3.8  (2) 1.9  (1) 100.0  (53) 4.17 .914 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  18.9  (10) 43.4  (23) 37.7  (20) -  -  100.0  (53) 3.81 .735 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 26.4  (14) 52.8  (28) 20.8  (11) -  -  100.0  (53) 4.06 .691 บอ่ยมาก 
  ด้านมุ่งมัน่ 25.5 37.7 27.4 8.5 0.9 100.0 3.78 .763 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 34.0  (18) 39.6  (21) 22.6  (12) 3.8  (2) -  100.0  (53) 4.04 .854 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 17.0  (9) 39.6  (21) 35.8  (19) 7.5  (4) -  100.0  (53) 3.66 .854 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  17.0  (9) 28.3  (15) 37.7  (20) 13.2  (7) 3.8  (2) 100.0  (53) 3.42 1.046 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 34.0  (18) 43.4  (23) 13.2  (7) 9.4  (5) -  100.0  (53) 4.02 .930 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 14.3 41.3 34.2 9.6 0.6 100.0 3.59 .634 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     11.3  (6) 47.2  (25) 41.5  (22) -  -  100.0  (53) 3.70 .668 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 18.9  (10) 41.5  (22) 34.0  (18) 5.7  (3) -  100.0  (53) 3.71 .836 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     18.9  (10) 41.5  (22) 34.0  (18) 5.7  (3) -  100.0  (53) 3.74 .836 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 15.1  (8) 34.0  (18) 50.9  (27) -  -  100.0  (53) 3.64 .736 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 20.8  (11) 34.0  (18) 35.8  (19) 9.4  (5) -  100.0  (53) 3.66 .919 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 137 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 11.3  (6) 32.1  (17) 34.0  (18) 20.8  (11) 1.9  (1) 100.0  (53) 3.30 .992 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 13.2  (7) 41.5  (22) 35.8  (19) 9.4  (5) -  100.0  (53) 3.58 .842 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  1.9  (1) 24.5  (13) 32.1  (17) 37.7  (20) 3.8  (2) 100.0  (53) 2.83 .914 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  9.4  (5) 60.4  (32) 28.3  (15) 1.9  (1) -  100.0  (53) 3.77 .640 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    22.6  (12) 56.6  (30) 15.1  (8) 5.7  (3) -  100.0  (53) 3.96 .784 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 36.5 42.8 15.7 5.0 -  100.0 4.11 .789 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 41.5  (22) 41.5  (19) 18.9  (10) 3.8  (2) -  100.0  (53) 4.15 .864 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 37.7  (20) 45.3  (24) 13.2  (7) 3.8  (2) -  100.0  (53) 4.17 .802 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.2  (16) 47.2  (25) 15.1  (8) 7.5  (4) -  100.0  (53) 4.00 .877 บอ่ยมาก 

รวม 22.8 41.7 27.9 7.1 0.5 100.0 3.79 .634 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 138  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร กาํแพงแสน   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 53) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  31.7 47.5 17.0 3.8 - 100.0 4.07 .684 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 35.8  (19) 56.6  (30) 7.5  (4) - - 100.0  (53) 4.28 .601 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 32.1  (17) 52.8  (28) 11.3  (6) 3.8  (2) - 100.0  (53) 4.13 .761 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 26.4  (14) 47.2  (25) 24.5  (13) 1.9  (1) - 100.0  (53) 3.98 .772 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  37.7  (20) 37.7  (20) 15.1  (8) 9.4  (5) - 100.0  (53) 4.04 .960 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 26.4  (14) 43.4  (23) 26.4  (14) 3.8  (2) - 100.0  (53) 3.92 .829 มาก 
  ด้านความรู้ 15.1 43.4 38.7 2.8 - 100.0 3.71 .682 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 17.0  (9) 52.8  (28) 30.2  (16) - - 100.0  (53) 3.87 .680 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 11.3  (6) 43.4  (23) 43.4  (23) 1.9  (1) - 100.0  (53) 3.64 .710 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 17.0  (9) 37.7  (20) 39.6  (21) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.66 .831 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 15.1  (8) 39.6  (21) 41.5  (22) 3.8  (2) - 100.0  (53) 3.66 .783 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 19.3 38.7 36.8 5.2 - 100.0 3.72 .733 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 22.6  (12) 50.9  (27) 26.4  (14) - - 100.0  (53) 3.96 .706 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 17.0  (9) 34.0  (18) 43.4  (23) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.62 .837 มาก 
3. 15.1  (8) 37.7  (20) 41.5  (22) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.62 .814 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 22.6  (12) 32.1  (17) 35.8  (19) 9.4  (5) - 100.0  (53) 3.68 .936 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 138 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             23.6 42.0 28.3 5.7 0.5 100.0 3.83 .727 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 30.2  (16) 47.2  (25) 18.9  (10) 3.8  (2) - 100.0  (53) 4.04 .808 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 9.4  (5) 39.6  (21) 35.8  (19) 13.2  (7) 1.9  (1) 100.0  (53) 3.42 .908 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 37.7  (20) 35.8  (19) 26.4  (14) - - 100.0  (53) 4.11 .800 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 17.0  (9) 45.3  (24) 32.1  (17) 5.7  (3) - 100.0  (53) 3.74 .812 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะห์ิ เชงตวัเลขิ  การสื่อสาร       13.9 45.7 34.6 5.8 - 100.0 3.68 .674 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 11.5  (6) 40.4  (21) 40.4  (21) 7.5  (4) - 100.0  (52) 3.56 .802 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 5.8  (3) 48.1  (25) 36.5  (19) 9.6  (5) - 100.0  (52) 3.50 .754 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      17.3  (9) 38.5  (20) 40.4  (21) 3.8  (2) - 100.0  (52) 3.69 .805 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 21.2  (11) 55.8  (29) 21.2  (11) 1.9  (1) - 100.0  (52) 3.96 .713 มาก 

รวม 21.3 43.6 30.4 4.6 0.1 100.0 3.81 .638 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 139  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 53) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.07 81.40 4.2800     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.83 76.60 3.3200 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.28 85.60 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.13 82.60 4.5200   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.04 80.80 4.1600 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.98 79.60 3.9200   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.42 68.40 1.6800 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.04 80.80 4.1600   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.11 82.20 4.4400 

5. การตรงต่อเวลา 3.92 78.40 3.6800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.74 74.80 2.9600 

  ด้านความรู้ 3.71 74.20 2.8400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.68 73.60 2.7200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.87 77.40 3.4800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.64 72.80 2.5600          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.66 73.20 2.6400   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.56 71.20 2.2400 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.66 73.20 2.6400   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.50 70.00 2.0000 

  3.72 74.40 2.8800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.96 79.20 3.8400   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.69 73.80 2.7600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.62 72.40 2.4800   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.96 79.20 3.8400 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.62 72.40 2.4800       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.81 76.20 3.2400 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.68 73.60 2.7200           

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 140  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ เกษตร กาํแพงแสน  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 53)                                                              
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   27 4 2 1 3 1 6 2 - 3 49 92.5 7.264 1 

2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 13 6 4 5 5 2 6 1 4 2 48 90.6 6.189 2 

3. ความขยนัอดทน 3 8 13 9 1 4 4 4 1 - 47 88.7 6.132 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 5 12 1 3 7 4 1 2 - 35 66.0 4.226 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2 7 1 4 6 1 3 7 7 4 42 79.2 3.981 5 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 1 6 2 2 8 5 2 5 5 4 40 75.5 3.849 6 

7. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 7 1 5 3 3 2 4 - 4 30 56.6 3.264 7 

8. การตรงต่อเวลา - 2 1 6 4 3 3 4 1 5 29 54.7 2.604 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 2 6 2 2 4 - 1 1 1 20 37.7 2.415 9 

10.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3 - - 5 3 2 1 2 2 2 20 37.7 2.057 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 4 - 2 2 1 1 7 7 3 27 50.9 2.057 10 

12.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 1 4 2 - 6 2 1 1 3 20 37.7 1.906 11 

13.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - 1 2 2 - 7 3 3 2 - 20 37.7 1.868 12 

14.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 1 1 4 4 6 5 4 26 49.1 1.679 13 

15.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - 3 2 2 - 1 3 4 3 18 34.0 1.396 14 

16.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโยล ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - - 3 - 6 3 6 4 22 41.5 1.264 15 

17.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 - 1 2 2 1 2 1 2 - 12 22.6 1.208 16 

18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - 3 1 2 1 1 6 14 26.4 0.792 17 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 - - 1 2 1 1 1 - - 7 13.2 0.774 18 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 1 - - - - - - 1 - 2 3.8 0.208 19 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - 1 - - - - - 3 4 7.5 0.189 20 



ตารางที่ 141   ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร กาํแพงแสน  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                        ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  41  จากบณัฑติทาํงาน  135  คน n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  14 คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  18 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  37 คน 

  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 3.95 .735 3.84 .713 3.40 - 4.63 .513 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 3.98 .790 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.02 .880 3.80 .447 3.00 - 4.50 .837 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.85 .853 3.80 1.095 3.00 - 4.83 .408 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.15 .937 3.80 1.095 4.00 - 4.67 .516 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.73 .742 3.80 .447 3.00 - 4.50 .548 
  ด้านความรู้ 3.61 .689 3.70 .855 3.75 - 4.38 .647 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.59 .805 3.60 1.140 3.00 - 4.33 .816 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.61 .703 3.80 .447 4.00 - 4.17 .408 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.63 .799 3.60 .894 4.00 - 4.50 .837 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.61 .771 3.80 1.095 4.00 - 4.50 .837 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.36 .731 3.60 1.098 3.50 - 4.42 .904 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.51 .675 3.80 .837 4.00 - 4.33 .816 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.24 .943 3.40 1.517 4.00 - 4.50 .837 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.54 .869 3.80 1.095 3.00 - 4.50 .837 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.15 .853 3.40 1.342 3.00 - 4.33 1.211 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 141 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.02 .750 3.88 .657 3.60 - 4.70 .469 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.12 .900 3.80 .837 4.00 - 4.67 .516 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.17 .803 3.60 .894 4.00 - 4.67 .516 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 3.90 .917 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.93 .959 4.20 .837 3.00 - 4.67 .516 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .671 3.80 .447 3.00 - 4.83 .408 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.46 .609 3.60 .894 4.00 - 3.92 .585 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.46 .745 3.80 1.304 4.00 - 4.17 .983 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 2.78 .936 3.00 1.225 4.00 - 2.83 .408 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.73 .633 3.60 .548 4.00 - 4.17 .753 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.88 .812 4.00 .707 4.00 - 4.50 .548 

รวม 3.71 .586 3.74 .805 3.64 - 4.43 .592 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 142  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะเกษตร  กาํแพงแสน  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  41  จากบณัฑติทาํงาน  135  คน n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  14 คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  18 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  37 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.94 .687 3.84 .713 3.40 - 4.70 .415 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 3.98 .790 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.85 .853 3.80 1.095 3.00 - 4.83 .408 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.15 .937 3.80 1.095 4.00 - 4.67 .516 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.73 .742 3.80 .447 3.00 - 4.50 .548 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .671 3.80 .447 3.00 - 4.83 .408 
  ด้านมงุมัน่่  3.70 .717 3.75 .919 3.25 - 4.50 .725 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.02 .880 3.80 .447 3.00 - 4.50 .837 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.59 .805 3.60 1.140 3.00 - 4.33 .816 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  3.24 .943 3.40 1.517 4.00 - 4.50 .837 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.93 .959 4.20 .837 3.00 - 4.67 .516 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.49 .568 3.66 .871 3.80 - 4.20 .669 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.61 .703 3.80 .447 4.00 - 4.17 .408 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.63 .799 3.60 .894 4.00 - 4.50 .837 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.61 .771 3.80 1.095 4.00 - 4.50 .837 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.51 .675 3.80 .837 4.00 - 4.33 .816 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 142 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.54 .869 3.80 1.095 3.00 - 4.50 .837 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.15 .853 3.40 1.342 3.00 - 4.33 1.211 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.46 .745 3.80 1.304 4.00 - 4.17 .983 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 2.78 .936 3.00 1.225 4.00 - 2.83 .408 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.73 .633 3.60 .548 4.00 - 4.17 .753 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.88 .812 4.00 .707 4.00 - 4.50 .548 
  ด้านสามคัคี 4.07 .814 3.80 .730 4.00 - 4.67 .516 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.12 .900 3.80 .837 4.00 - 4.67 .516 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.17 .803 3.60 .894 4.00 - 4.67 .516 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  3.90 .917 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 

รวม 3.71 .586 3.74 .805 3.64 - 4.43 .592 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 143  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะเกษตร กาํแพงแสน  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  41  จากบณัฑติทาํงาน  135  คน n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  14 คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  18 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  37 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.03 .680 4.00 .583 3.20 - 4.57 .650 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.29 .559 4.00 .707 3.00 - 4.67 .516 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.07 .787 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.95 .773 3.80 .447 3.00 - 4.50 .837 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.95 .973 4.20 .837 3.00 - 4.67 .816 
5. การตรงต่อเวลา 3.88 .842 4.00 .707 3.00 - 4.33 .816 
  ด้านความรู้ 3.60 .640 3.90 .912 3.75 - 4.25 .652 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.78 .652 4.20 .837 4.00 - 4.17 .753 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.56 .709 3.80 .837 4.00 - 4.00 .632 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.54 .778 3.80 1.095 4.00 - 4.33 .816 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.54 .674 3.80 1.095 3.00 - 4.50 .837 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.59 .675 3.95 .873 3.75 - 4.42 .753 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.88 .678 4.00 .707 5.00 - 4.33 .816 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.46 .711 4.00 1.225 3.00 - 4.50 .837 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.44 .743 4.00 .707 4.00 - 4.50 .837 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.59 .921 3.80 1.095 3.00 - 4.33 .816 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 143 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  3.72 .690 3.85 .783 3.75 - 4.54 .697 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.95 .835 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.29 .814 3.20 1.304 4.00 - 4.33 .816 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.05 .773 4.20 .837 3.00 - 4.67 .816 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.59 .774 4.00 .707 4.00 - 4.50 .837 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.56 .625 3.85 .822 4.00 - 4.25 .707 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.42 .712 3.80 1.304 4.00 - 4.17 .753 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.40 .709 3.80 1.095 4.00 - 3.83 .753 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.57 .781 3.80 .447 4.00 - 4.33 1.033 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 3.85 .700 4.00 .707 4.00 - 4.67 .516 

รวม 3.71 .594 3.91 .733 3.67 - 4.41 .661 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 144  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะเกษตร กาํแพงแสน ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (เกษตรศาสตร)์ (เครื่องจกัรกลและเมคคาทรอนกส์ิ ) (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (สตัวบาล) 
 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  =  41  จากบณัฑติทาํงาน  135  คน n  =  5  จากบณัฑติทาํงาน  14 คน n  =  1 จากบณัฑติทาํงาน  18 คน n  =  6  จากบณัฑติทาํงาน  37 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   37 90.2 5 100.0 1 100.0 6 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 36 87.8 4 80.0 1 100.0 1 16.7 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 24 58.5 4 80.0 1 100.0 6 100.0 
4. ขยนัอดทน 35 85.4 5 100.0 1 100.0 6 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 21 51.2 4 80.0 1 100.0 3 50.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 18 43.9 2 40.0 - - - - 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  10 24.4 2 40.0 - - - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 6 14.6 4 80.0 - - 4 66.7 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 16 39.0 3 60.0 - - 1 16.7 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 29 70.7 4 80.0 1 100.0 6 100.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  18 43.9 1 20.0 - - 1 16.7 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   13 31.7 1 20.0 1 100.0 5 83.3 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 22 53.7 1 20.0 - - 3 50.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       21 51.2 1 20.0 1 100.0 4 66.7 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 7 17.1 - - - - - - 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 38 92.7 4 80.0 1 100.0 5 83.3 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 23 56.1 3 60.0 - - 4 66.7 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2 4.9 - - - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4 9.8 - - - - - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 15 36.6 1 20.0 1 100.0 1 16.7 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 17 41.5 1 20.0 - - 4 66.7 



ตารางที่ 145  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 51)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 39 76.5              1 - 6 เดอืน 3 5.9 

           หญงิ 12 23.5              7- 12 เดอืน 24 47.1 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 16 31.4 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 17 33.3             19 เดอืนขึน้ไป  5 9.8 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 28 54.9              ไมร่ะบุ 3 5.9 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 3 5.9   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ  1 2.0              รฐับาล  8 15.7 

           ไมร่ะบุ 2 3.9              รฐัวสิาหกจิ  - - 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 11 21.6              เอกชน 42 82.4 

           5 - 9 ปี 14 27.5              อื่นๆ 1 2.0 

           10 - 14 ปี 12 23.5      

           15 - 19 ปี 7 13.7      

           20 - 24 ปี 4 7.8     

           25 ปีขึน้ไป 1 2.0     

           ไมร่ะบุ 2 3.9     
 
 
 
 



ตารางที่ 146  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ   ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 51) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บ่อยที่สดุ บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  23.9 58.8 16.1 1.2 - 100.0 4.05 .529 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 23.5  (12) 66.7  (34) 9.8  (5) - - 100.0  (51) 4.14 .566 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 19.6  (10) 62.7  (32) 15.7  (8) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.00 .663 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 21.6  (11) 64.7  (33) 9.8  (5) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.04 .692 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 39.2  (20) 45.1  (23) 15.7  (8) - - 100.0  (51) 4.24 .710 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  15.7  (8) 54.9  (28) 29.4  (15) - - 100.0  (51) 3.86 .664 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 11.8 52.9 32.8 2.5 - 100.0 3.74 .583 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 5.9  (3) 64.7  (33) 27.5  (14) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.75 .595 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 7.8  (4) 56.9  (29) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.69 .678 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   15.7  (8) 47.1  (24) 35.3  (18) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.76 .737 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 17.6  (9) 43.1  (22) 37.3  (19) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.76 .764 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 14.2 44.1 36.8 4.9 - 100.0 3.68 .682 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 15.7  (8) 41.2  (21) 39.2  (20) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.69 .787 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะแลั ะใหเ้หตุผล  15.7  (8) 49.0  (25) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.76 .764 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 15.7  (8) 45.1  (23) 35.3  (18) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.73 .777 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 9.8  (5) 41.2  (21) 41.2  (21) 7.8  (4) - 100.0  (51) 3.53 .784 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 146 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  29.8 52.5 14.5 3.1 - 100.0 4.09 .646 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 39.2  (20) 47.1  (24) 11.8  (6) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.24 .737 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 31.4  (16) 51.0  (26) 17.6  (9) - - 100.0  (51) 4.14 .693 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  23.5   (12) 49.0  (25) 21.6  (11) 5.9  (3) - 100.0  (51) 3.90 .831 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 29.4  (15) 56.9  (29) 9.8  (5) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.12 .739 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 25.5  (13) 58.8  (30) 11.8  (6) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.06 .732 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       15.2 46.1 30.9 7.8 - 100.0 3.69 .578 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 15.7  (8) 49.0  (25) 33.3  (17) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.78 .730 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  2.0  (1) 29.4  (15) 47.1  (24) 21.6  (11) - 100.0  (51) 3.12 .765 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  15.7  (8) 49.0  (25) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.76 .764 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 27.5  (14) 56.9  (29) 11.8  (6) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.08 .744 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 19.7 51.3 25.2 3.7 - 100.0 3.87 .517 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 147  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกริ รมที่แสดงออกของบณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 51) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 25.1 58.0 15.3 1.6 - 100.0 4.07 .552 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 23.5  (12) 66.7  (34) 9.8  (5) - - 100.0  (51) 4.14 .566 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 21.6  (11) 64.7  (33) 9.8  (5) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.04 .692 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 39.2  (20) 45.1  (23) 15.7  (8) - - 100.0  (51) 4.24 .710 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  15.7  (8) 54.9  (28) 29.4  (15) - - 100.0  (51) 3.86 .664 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 25.5  (13) 58.8  (30) 11.8  (6) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.06 .732 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  17.6 58.3 21.1 2.9 - 100.0 3.91 .536 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 19.6  (10) 62.7  (32) 15.7  (8) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.00 .663 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 5.9  (3) 64.7  (33) 27.5  (14) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.75 .595 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาใั นการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 15.7  (8) 49.0  (25) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.76 .764 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 29.4  (15) 56.9  (29) 9.8  (5) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.12 .739 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 14.3 45.9 34.3 5.5 - 100.0 3.69 .572 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     7.8  (4) 56.9  (29) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.69 .678 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 15.7  (8) 47.1  (24) 35.3  (18) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.76 .737 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     17.6  (9) 43.1  (22) 37.3  (19) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.76 .764 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 15.7  (8) 41.2  (21) 39.2  (20) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.69 .787 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 15.7  (8) 45.1  (23) 35.3  (18) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.73 .777 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 147 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 9.8  (5) 41.2  (21) 41.2  (21) 7.8  (4) - 100.0  (51) 3.53 .784 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 15.7  (8) 49.0  (25) 33.3  (17) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.78 .730 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  2.0  (1) 29.4  (15) 47.1  (24) 21.6  (11) - 100.0  (51) 3.12 .765 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  15.7  (8) 49.0  (25) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.76 .764 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    27.5  (14) 56.9  (29) 11.8  (6) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.08 .744 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 31.4 49.0 17.0 2.6 - 100.0 4.09 .683 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 39.2  (20) 47.1  (24) 11.8  (6) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.24 .737 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 31.4  (16) 51.0  (26) 17.6  (9) - - 100.0  (51) 4.14 .693 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  23.5  (12) 49.0  (25) 21.6  (11) 5.9  (3) - 100.0  (51) 3.90 .831 บอ่ยมาก 

รวม 19.7 51.3 25.2 3.7 - 100.0 3.87 .517 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 148  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 51) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  30.6 53.3 14.5 1.6 - 100.0 4.13 .613 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 47.1  (24) 41.2  (21) 11.8  (6) - - 100.0  (51) 4.35 .688 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 33.3  (17) 58.8  (30) 5.9  (3) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.24 .651 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 21.6  (11) 58.8  (30) 17.6  (9) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.00 .693 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  25.5  (13) 60.8  (31) 11.8  (6) 2.0  (1) - 100.0  (51) 4.10 .671 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 25.5  (13) 47.1  (24) 25.5  (13) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.96 .774 มาก 
  ด้านความรู้ 12.3 59.3 26.0 2.5 - 100.0 3.81 .565 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 17.6  (9) 58.8  (30) 21.6  (11) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.92 .688 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 9.8  (5) 58.8  (30) 31.4  (16) - - 100.0  (51) 3.78 .610 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 13.7  (7) 51.0  (26) 31.4  (16) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.75 .744 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 7.8  (4) 68.8  (35) 19.6  (10) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.80 .633 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.7 55.4 29.9 2.0 - 100.0 3.79 .571 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 13.7  (7) 66.7  (34) 17.6  (9) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.92 .627 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 9.8  (5) 45.1  (23) 43.1  (22) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.63 .692 มาก 
3. 9.8  (5) 60.8  (31) 29.4  (15) - - 100.0  (51) 3.80 .601 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 17.6  (9) 49.0  (25) 29.4  (15) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.80 .775 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 148 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             16.2 55.9 24.5 3.4 - 100.0 3.85 .598 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 15.7  (8) 62.7  (32) 19.6  (10) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.92 .659 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 11.8  (6) 45.1  (23) 33.3  (17) 9.8  (5) - 100.0  (51) 3.59 .829 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 27.5  (14) 54.9  (28) 17.6  (9) - - 100.0  (51) 4.10 .671 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 9.8  (5) 60.8  (31) 27.5  (14) 2.0  (1) - 100.0  (51) 3.78 .642 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       13.7 58.3 25.0 2.9 - 100.0 3.83 .578 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 9.8  (5) 56.9  (29) 33.3  (17) - - 100.0  (51) 3.76 .619 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 13.7  (7) 45.1  (23) 37.3  (19) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.69 .761 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      5.9  (3) 72.5  (37) 17.6  (9) 3.9  (2) - 100.0  (51) 3.80 .601 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 25.5  (13) 58.8  (30) 11.8  (6) 3.9  (2) - 100.0  (51) 4.06 .732 มาก 

รวม 17.7 56.3 23.5 2.4 - 100.0 3.89 .521 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 149  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 51) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.13 82.60 4.5200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.85 77.00 3.4000 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.35 87.00 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.24 84.80 4.9600   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.92 78.40 3.6800 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 80.00 4.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.59 71.80 2.3600 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.10 82.00 4.4000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.10 82.00 4.4000 

5. การตรงต่อเวลา 3.96 79.20 3.8400   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.78 75.60 3.1200 

  ด้านความรู้ 3.81 76.20 3.2400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.83 76.60 3.3200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.92 78.40 3.6800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.78 75.60 3.1200          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.75 75.00 3.0000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.76 75.20 3.0400 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.80 76.00 3.2000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.69 73.80 2.7600 

  3.79 75.80 3.1600      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.92 78.40 3.6800   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.80 76.00 3.2000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.63 72.60 2.5200   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.06 81.20 4.2400 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.80 76.00 3.2000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.89 77.80 3.5600 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.80 76.00 3.2000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 150  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 51)                                                 
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   21 3 5 3 2 4 4 1 1 2 46 90.2 6.922 1 

2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 5 9 8 4 3 5 5 3 2 - 44 86.3 5.863 2 

3. ความขยนัอดทน 8 6 5 8 6 3 - 1 2 3 42 82.4 5.706 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 9 6 6 7 3 3 2 1 2 39 76.5 4.902 4 

5. การตรงต่อเวลา 1 6 4 4 3 5 3 2 3 3 34 66.7 3.804 5 

6. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 4 3 4 3 3 4 7 4 - 33 64.7 3.451 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 3 3 4 3 1 2 3 3 8 2 32 62.7 3.235 7 

8. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    2 2 - 2 3 5 5 4 3 2 28 54.9 2.647 8 

9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 24 47.1 2.431 9 

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 1 4 1 1 1 4 5 3 8 29 56.9 2.235 10 

11.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 20 39.2 2.098 11 

12.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 2 3 - 2 1 - 1 3 4 19 37.3 2.000 12 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1 1 - 2 3 3 3 2 5 - 20 39.2 1.843 13 

14.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 1 - 3 5 - 2 5 1 1 18 35.3 1.686 14 

15.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - 2 2 5 1 2 2 1 3 18 35.3 1.647 15 

16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - 2 - 3 1 3 1 3 14 27.5 1.098 16 

17.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 - 1 1 - 2 - - 4 8 17 33.3 1.000 17 

18.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - 1 1 - - 3 3 - 1 1 10 19.6 0.922 18 

19.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 1 1 - 2 2 1 2 10 19.6 0.765 19 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - 1 - 2 2 1 - 1 7 13.7 0.569 20 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - 1 - - 1 2 2 6 11.8 0.294 21 



ตารางที่ 151  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกิ ของบณัฑติ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 18  จากบณัฑติ n = 7  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 6  จากบณัฑติ n = 16  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 36 คน ทาํงาน 27 คน ทาํงาน 24 คน ทาํงาน 44 คน ทาํงาน 45 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.13 .582 3.46 .586 4.00 .163 4.20 .473 4.19 .361 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.22 .647 3.57 .535 4.00 .000 4.33 .516 4.25 .447 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 .686 3.29 .756 4.00 .000 4.33 .516 4.19 .544 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.17 .618 3.29 .951 4.00 .000 4.00 .632 4.25 .577 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.33 .686 3.71 .756 4.50 .577 4.33 .816 4.25 .683 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.94 .802 3.43 .535 3.50 .577 4.00 .632 4.00 .516 
  ด้านความรู ้ 3.78 .477 3.46 .684 3.31 .239 4.17 .258 3.77 .704 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.78 .428 3.57 .535 3.25 .500 4.17 .753 3.75 .683 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ   
    หรอืจบัใจความได ้

3.78 .548 3.43 .976 3.50 .577 3.83 .408 3.69 .793 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.83 .618 3.43 .787 3.00 .000 4.33 .516 3.81 .834 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 3.72 .669 3.43 .976 3.50 .577 4.33 .516 3.81 .834 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 151 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปริญญา 
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.72 .732 3.21 .636 3.19 .375 4.08 .585 3.80 .627 
1. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 3.67 .767 3.14 .690 3.50 .577 4.17 .983 3.81 .750 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.72 .826 3.43 .535 3.00 .816 4.17 .408 4.00 .730 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.78 .808 3.29 .951 3.50 .577 4.00 .632 3.81 .750 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
    ต่อเนื่อง 

3.72 .826 3.00 .816 2.75 .500 4.00 .632 3.56 .629 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่  
        และความรบัผดชอบิ  

4.18 .709 3.40 .792 4.10 .346 4.37 .599 4.19 .447 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.28 .752 3.43 .787 4.25 .500 4.83 .408 4.31 .602 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.17 .707 3.71 .756 4.00 .816 4.17 .753 4.31 .602 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 
   ประนีประนอม 

4.06 .873 3.14 .900 4.25 .500 4.00 1.095 3.94 .574 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.28 .752 3.43 1.134 4.00 .000 4.50 .548 4.12 .500 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.11 .832 3.29 .756 4.00 .000 4.33 .516 4.25 .577 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 151 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกิ รรมศาสตรบณัฑติ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร    
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

3.82 .548 3.29 .443 3.56 .375 3.88 .345 3.67 .717 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในวเิคราะห ์
    และแปลผล 

3.83 .618 3.00 .577 3.75 .957 4.00 .632 4.00 .730 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  และ  
   เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.50 .707 2.86 .378 3.00 .000 3.00 .894 2.87 .885 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั และเขยีน 
   ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

3.94 .725 3.43 .976 3.25 .500 3.83 .983 3.81 .655 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  4.00 .485 3.86 .690 4.25 .500 4.67 .516 4.00 1.033 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 3.95 .538 3.37 .559 3.67 .120 4.15 .190 3.95 .500 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 152  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสิ ตร ์กาํแพงแสน ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 18  จากบณัฑติ n = 7  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 6  จากบณัฑติ n = 16  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 36 คน ทาํงาน 27 คน ทาํงาน 24 คน ทาํงาน 44 คน ทาํงาน 45 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.16 .627 3.46 .597 4.00 .163 4.20 .473 4.20 .372 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.22 .647 3.57 .535 4.00 .000 4.33 .516 4.25 .447 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.17 .618 3.29 .951 4.00 .000 4.00 .632 4.25 .577 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.33 .686 3.71 .756 4.50 .577 4.33 .816 4.25 .683 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.94 .802 3.43 .535 3.50 .577 4.00 .632 4.00 .516 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.11 .832 3.29 .756 4.00 .000 4.33 .516 4.25 .577 
  ด้านมงุมัน่่  3.94 .539 3.43 .590 3.56 .239 4.29 .332 4.02 .478 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 .686 3.29 .756 4.00 .000 4.33 .516 4.19 .544 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.78 .428 3.57 .535 3.25 .500 4.17 .753 3.75 .683 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั  
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.72 .826 3.43 .535 3.00 .816 4.17 .408 4.00 .730 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค   4.28 .752 3.43 1.134 4.00 .000 4.50 .548 4.12 .500 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 



ตารางที่ 152 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสรา้งสรรค ์ 3.78 .556 3.29 .564 3.40 .245 4.02 .147 3.72 .667 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความ 
    หรอืจบัใจความได ้

3.78 .548 3.43 .976 3.50 .577 3.83 .408 3.69 .793 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

3.83 .618 3.43 .787 3.00 .000 4.33 .516 3.81 .834 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.72 .669 3.43 .976 3.50 .577 4.33 .516 3.81 .834 

4. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 3.67 .767 3.14 .690 3.50 .577 4.17 .983 3.81 .750 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.78 .808 3.29 .951 3.50 .577 4.00 .632 3.81 .750 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
   ต่อเนื่อง 

3.72 .826 3.00 .816 2.75 .500 4.00 .632 3.56 .629 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการ 
    วเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.83 .618 3.00 .577 3.75 .957 4.00 .632 4.00 .730 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.50 .707 2.86 .378 3.00 .000 3.00 .894 2.87 .885 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่ั าน และเขยีน 
    ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

3.94 .725 3.43 .976 3.25 .500 3.83 .983 3.81 .655 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .485 3.86 .690 4.25 .500 4.67 .516 4.00 1.033 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 152 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศิ วกรรมศาสตรบณัฑติ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านสามคัคี 4.17 .725 3.43 .738 4.17 .577 4.33 .730 4.19 .501 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.28 .752 3.43 .787 4.25 .500 4.83 .408 4.31 .602 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.17 .707 3.71 .756 4.00 .816 4.17 .753 4.31 .602 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 4.06 .873 3.14 .900 4.25 .500 4.00 1.095 3.94 .574 
   ประนีประนอม 

รวม 3.95 .538 3.37 .559 3.67 .120 4.15 .190 3.95 .500 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 153  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกริ รมศาสตร ์กาํแพงแสน    
                        จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 18  จากบณัฑติ n = 7  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 6  จากบณัฑติ n = 16  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 36 คน ทาํงาน 27 คน ทาํงาน 24 คน ทาํงาน 44 คน ทาํงาน 45 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.21 .737 3.66 .746 4.00 .283 4.27 .327 4.23 .478 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.33 .767 4.14 .900 4.50 .577 4.67 .516 4.31 .602 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.28 .826 3.71 .488 4.25 .500 4.50 .548 4.31 .479 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.17 .786 3.43 .787 3.75 .500 4.00 .000 4.12 .619 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.22 .808 3.43 .787 4.00 .000 4.17 .408 4.25 .447 
5. การตรงต่อเวลา 4.06 .802 3.57 .976 3.50 .577 4.00 .894 4.12 .619 
  ด้านความรู ้ 3.99 .511 3.36 .627 3.63 .479 3.88 .345 3.84 .618 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.06 .639 3.71 .756 3.50 .577 4.00 .632 3.94 .772 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.94 .639 3.43 .535 3.75 .500 4.00 .632 3.69 .602 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.94 .539 3.14 .690 3.50 .577 3.50 1.049 3.94 .772 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 .485 3.14 .900 3.75 .500 4.00 .000 3.81 .655 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.94 .553 3.29 .620 3.69 .239 4.08 .563 3.75 .532 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.11 .471 3.43 .976 4.25 .500 4.17 .408 3.75 .577 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.83 .707 3.29 .756 3.25 .500 4.00 .894 3.50 .516 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 



ตารางที่ 153 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

 (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
    และแกป้ญหาั  

3.89 .583 3.29 .488 3.50 .577 4.17 .408 3.87 .619 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้

3.94 .725 3.14 .690 3.75 .500 4.00 .894 3.88 .806 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.01 .633 3.25 .677 3.81 .375 4.00 .418 3.88 .508 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.11 .583 3.43 .787 3.75 .500 4.00 .632 3.94 .680 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.78 .943 2.71 .756 3.75 .500 3.67 .516 3.69 .704 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.22 .732 3.57 .787 4.00 .000 4.33 .516 4.12 .619 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.94 .539 3.29 .756 3.75 .957 4.00 .632 3.75 .577 
  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชงตวัเลขิ   การสื่อสาร  
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

3.89 .530 3.39 .593 3.63 .323 4.13 .379 3.89 .664 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.83 .618 3.29 .488 3.50 .577 4.00 .632 3.88 .619 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

3.78 .647 3.00 .577 3.25 .500 4.17 .753 3.81 .834 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.94 .639 3.29 .756 3.75 .500 3.83 .408 3.87 .500 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .485 4.00 .816 4.00 .816 4.50 .548 4.00 .966 

รวม 4.02 .541 3.40 .597 3.76 .140 4.08 .348 3.93 .486 
 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 154  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตร ์กาํแพงแสนิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑิ ิต วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

 n = 18  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 36 คน 

n = 7  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 27 คน 

n = 4  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 24 คน 

n = 6  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 44 คน 

n = 16  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 45 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   15 83.3 6 85.7 4 100.0 5 83.3 16 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 14 77.8 3 42.9 2 50.0 3 50.0 11 68.8 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 14 77.8 6 85.7 1 25.0 5 83.3 13 81.2 
4. ขยนัอดทน 14 77.8 6 85.7 4 100.0 5 83.3 13 81.2 
5. การตรงต่อเวลา 11 61.1 3 42.9 2 50.0 4 66.7 14 87.5 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 6 33.3 1 14.3 2 50.0 2 33.3 8 50.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  4 22.2 - - 1 25.0 1 16.7 4 25.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4 22.2 2 28.6 - - 2 33.3 2 12.5 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 5 27.8 1 14.3 1 25.0 1 16.7 6 37.5 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 12 66.7 7 100.0 2 50.0 5 83.3 6 37.5 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  6 33.3 3 42.9 2 50.0 3 50.0 4 25.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 
    แกป้ญหา    ั   

8 44.4 5 71.4 3 75.0 3 50.0 9 56.2 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้ 

7 38.9 2 28.6 2 50.0 4 66.7 5 31.2 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       9 50.0 5 71.4 3 75.0 3 50.0 9 56.2 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 9 50.0 4 57.1 - - 2 33.3 5 31.2 

 



ตารางที่ 154 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วศวกรรมอาหาริ ) (วศวกรรมเกษตริ ) (วศวกรรมโยธาิ -ชลประทาน) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมโยธาิ ) 
 เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ เลือก 

(คน) 
รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 15 83.3 7 100.0 4 100.0 6 100.0 12 75.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 8 44.4 6 85.7 1 25.0 2 33.3 7 43.8 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3 16.7 1 14.3 1 25.0 - - 2 12.5 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

3 
16.7 - - 1 25.0 - - 2 12.5 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 7 38.9 1 14.3 3 75.0 2 33.3 5 31.2 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 6 33.3 1 14.3 1 25.0 2 33.3 7 43.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 155  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ ศลปิ ศาสตรแ์ละวทยาิ ศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 59)   

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 17 28.8              1 - 6 เดอืน 3 5.1 

           หญงิ 42 71.2              7- 12 เดอืน 17 28.8 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 19 32.2 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 14 23.7             19 เดอืนขึน้ไป  12 20.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 37 62.7              ไมร่ะบุ 8 13.6 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 4 6.8   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ  4 6.8              รฐับาล  23 39.0 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  1 1.7 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 16 27.1              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 5 8.5 

           5 - 9 ปี 12 20.3              เอกชน 30 50.8 

           10 - 14 ปี 6 10.2      

           15 - 19 ปี 6 10.2      

           20 - 24 ปี 4 6.8      

           25 ปีขึน้ไป 9 15.2      

           ไมร่ะบุ 6 10.2     
 
 
 
 
                  



ตารางที่ 156  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาิ ิ ศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 59) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บ่อย ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  29.3 56.1 12.9 1.7 - 100.0 4.14 .557 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 33.9  (20) 55.9  (33) 10.2  (6) -  - 100.0  (59) 4.24 .625 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 35.6  (21) 50.8  (30) 10.2  (6) 3.4  (2) - 100.0  (59) 4.19 .754 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 23.7  (14) 59.3  (35) 15.3  (9) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.05 .680 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 37.9  (22) 50.0  (29) 12.1  (7) -  - 100.0  (58) 4.26 .664 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  15.3  (9) 64.4  (38) 16.9  (10) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.92 .677 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 18.4 50.4 26.5 4.7 - 100.0 3.85 .681 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 18.6  (11) 50.8  (30) 27.1  (16) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.85 .761 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 13.8  (8) 51.7  (30) 32.8  (19) 1.7  (1) - 100.0  (58) 3.78 .702 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   24.1  (14) 50.0  (29) 20.7  (12) 5.2  (3) - 100.0  (58) 3.93 .814 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 16.9  (10) 49.2  (29) 25.4  (15) 8.5  (5) - 100.0  (59) 3.75 .843 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 16.1 33.5 41.1 8.5 0.8 100.0 3.56 .795 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 13.6  (8) 39.0  (23) 44.1  (26) 3.4  (2) -  100.0  (59) 3.63 .763 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะแั ละใหเ้หตุผล  11.9  (7) 33.9  (20) 47.5  (28) 5.1  (3) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.49 .838 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 22.0  (13) 35.6  (21) 30.5  (18) 11.9  (7) -  100.0  (59) 3.68 .955 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 16.9  (10) 25.4  (15) 42.4  (25) 13.6  (8) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.42 .986 บอ่ย 

 



ตารางที่ 156 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  33.9 51.2 13.6 1.5 - 100.0 4.18 .617 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 39.0  (23) 49.2  (29) 10.2  (6) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.25 .709 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 33.9  (20) 57.6  (34) 8.5  (5) -  - 100.0  (59) 4.25 .604 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.5  (18) 55.9  (33) 13.6  (8) -  - 100.0  (59) 4.17 .647 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 33.9  (20) 45.8  (27) 16.9  (10) 3.4  (2) - 100.0  (59) 4.10 .803 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 32.2  (19) 47.5  (28) 18.6  (11) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.10 .759 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       22.0 42.4 29.2 5.9 0.4 100.0 3.80 .691 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 13.6  (8) 45.8  (27) 30.5  (18) 8.5  (5) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.61 .891 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  18.6  (11) 22.0  (13) 49.2  (29) 10.2  (6) -  100.0  (59) 3.49 .917 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  22.0  (3) 52.5  (31) 22.0  (13) 3.4  (2) -  100.0  (59) 3.93 .763 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 33.9  (20) 49.2  (29) 15.3  (9) 1.7  (1) -  100.0  (59) 4.15 .738 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 24.6 47.3 23.6 4.2 0.2 100.0 3.94 .575 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 157  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยง่ ่ เบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาิ ิ ศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 59) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 28.6 55.4 14.6 1.4 - 100.0 4.13 .554 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 33.9  (20) 55.9  (33) 10.2  (6) - - 100.0  (59) 4.24 .625 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 23.7  (14) 59.3  (35) 15.3  (9) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.05 .680 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 37.9  (22) 50.0  (29) 12.1  (7) - - 100.0  (58) 4.26 .664 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  15.3  (9) 64.4  (38) 16.9  (10) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.92 .677 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 32.2  (19) 47.5  (28) 18.6  (11) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.10 .759 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  25.0 45.3 25.4 3.8 0.4 100.0 3.91 .636 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 35.6  (21) 50.8  (30) 10.2  (6) 3.4  (2) - 100.0  (59) 4.19 .754 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 18.6  (11) 50.8  (30) 27.1  (16) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.85 .761 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  11.9  (7) 33.9  (20) 47.5  (28) 5.1  (3) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.49 .838 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 33.9  (20) 45.8  (27) 16.9  (10) 3.4  (2) - 100.0  (59) 4.10 .803 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 19.6 42.0 31.3 6.8 0.3 100.0 3.76 .685 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     13.8  (8) 51.7  (30) 32.8  (19) 1.7  (1) - 100.0  (58) 3.78 .702 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 24.1  (14) 50.0  (29) 20.7  (12) 5.2  (3) - 100.0  (58) 3.93 .814 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     16.9  (10) 49.2  (29) 25.4  (15) 8.5  (5) - 100.0  (59) 3.75 .843 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 13.6  (8) 39.0  (23) 44.1  (26) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.63 .763 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 22.0  (13) 35.6  (21) 30.5  (18) 11.9  (7) - 100.0  (59) 3.68 .955 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 157 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 16.9  (10) 25.4  (15) 42.4  (25) 13.6  (8) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.42 .986 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 13.6  (8) 45.8  (27) 30.5  (18) 8.5  (5) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.61 .891 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  18.6  (11) 22.0  (13) 49.2  (29) 10.2  (6) - 100.0  (59) 3.49 .917 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  22.0  (13) 52.5  (31) 22.0  (13) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.93 .763 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    33.9  (20) 49.2  (29) 15.3  (9) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.15 .738 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 34.5 54.2 10.7 0.6 - 100.0 4.23 .601 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 39.0  (23) 49.2  (29) 10.2  (6) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.25 .709 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 33.9  (20) 57.6  (34) 8.5  (5) - - 100.0  (59) 4.25 .604 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.5  (18) 55.9  (33) 13.6  (8) - - 100.0  (59) 4.17 .647 บอ่ยมาก 

รวม 24.6 47.3 23.6 4.2 0.2 100.0 3.94 .575 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 158  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาิ ิ ศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 59) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  28.1 56.6 13.2 1.7 0.3 100.0 4.11 .598 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 30.5  (18) 62.7  (37) 6.8  (4) - - 100.0  (59) 4.24 .567 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 33.9  (20) 55.9  (33) 10.2  (6) - - 100.0  (59) 4.24 .625 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 23.7  (14) 61.0  (36) 13.6  (8) 1.7  (1) - 100.0  (59) 4.07 .666 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  28.8  (17) 57.6  (34) 8.5  (5) 3.4  (2) 1.7  (1) 100.0  (59) 4.08 .816 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 23.7  (14) 45.8  (27) 27.1  (16) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.90 .803 มาก 
  ด้านความรู้ 19.1 43.2 33.9 3.4 0.4 100.0 3.77 .727 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 23.7  (14) 50.8  (30) 20.3  (12) 5.1  (3) - 100.0  (59) 3.93 .686 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 16.9  (10) 42.4  (25) 37.3  (22) 3.4  (2) - 100.0  (59) 3.73 .750 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 16.9  (10) 40.7  (24) 42.4  (25) - - 100.0  (59) 3.75 .817 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 18.6  (11) 39.0  (23) 35.6  (21) 5.1  (3) 1.7  (1) 100.0  (59) 3.68 .951 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 20.7 39.2 36.2 3.9 - 100.0 3.77 .713 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 25.9  (15) 53.4  (31) 20.7  (12) - - 100.0  (58) 4.05 .686 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 13.8  (8) 32.8  (19) 51.7  (30) 1.7  (1) - 100.0  (58) 3.59 .750 มาก 
3. 19.0  (11) 36.2  (21) 41.4  (24) 3.4  (2) - 100.0  (58) 3.71 .817 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 24.1  (14) 34.5  (20) 31.0  (18) 10.3  (6) - 100.0  (58) 3.72 .851 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 158 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             23.5 46.1 26.1 3.9 0.4 100.0 3.88 .674 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 32.8  (19) 46.6  (27) 20.7  (12) - - 100.0  (58) 4.12 .727 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 10.3  (6) 37.9  (22) 37.9  (22) 13.8  (8) - 100.0  (58) 3.45 .862 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 32.8  (19) 50.0  (29) 17.2  (10) - - 100.0  (58) 4.16 .696 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 17.9  (10) 50.0  (28) 28.6  (16) 1.8  (1) 1.8  (1) 100.0  (56) 3.80 .818 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       15.1 48.5 30.3 5.2 0.9 100.0 3.71 .663 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 12.1  (7) 44.8  (26) 36.2  (21) 5.2  (3) 1.7  (1) 100.0  (58) 3.60 .836 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 7.0  (4) 43.9  (25) 36.8  (21) 10.5  (6) 1.8  (1) 100.0  (57) 3.44 .846 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      15.5  (9) 53.4  (31) 25.9  (15) 5.2  (3) - 100.0  (58) 3.79 .767 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 25.9  (15) 51.7  (30) 22.4  (13) - - 100.0  (58) 4.03 .700 มาก 

รวม 21.7 47.2 27.2 3.5 0.4 100.0 3.83 .598 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 159  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 59) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.11 82.20 4.4400     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.88 77.60 3.5200 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.24 84.80 4.9600            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.24 84.80 4.9600   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.12 82.40 4.4800 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.07 81.40 4.2800   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.45 69.00 1.8000 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.08 81.60 4.3200   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.16 83.20 4.6400 

5. การตรงต่อเวลา 3.90 78.00 3.6000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.80 76.00 3.2000 

  ด้านความรู้ 3.77 75.40 3.0800    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.71 74.20 2.8400 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.93 78.60 3.7200          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.73 74.60 2.9200          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.75 75.00 3.0000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.60 72.00 2.4000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.68 73.60 2.7200   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.44 68.80 1.7600 

  3.77 75.40 3.0800      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.05 81.00 4.2000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.79 75.80 3.1600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.59 71.80 2.3600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.03 80.60 4.1200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.71 74.20 2.8400       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.83 76.60 3.3200 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.72 74.40 2.8800        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 160  ลกัษณะของบณัฑติ ที่นายจ้างของบณัฑตคณะิ ศลปิ ศาสตรแ์ละวทยาิ ศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 59)                                                  
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถว่ ่ ง ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   21 2 11 1 3 4 3 2 1 - 48 81.4 6.458 1 

2. ความขยนัอดทน 9 11 9 3 7 3 3 2 1 1 49 83.1 6.102 2 

3. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 7 8 3 5 6 5 4 7 4 2 51 86.4 5.237 3 

4. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 6 7 9 7 2 2 1 - 4 40 67.8 4.407 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - 7 6 5 3 10 3 4 1 2 41 69.5 4.102 5 

6. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4 5 1 5 4 4 6 7 1 - 37 62.7 3.712 6 

7. การตรงต่อเวลา - 2 5 13 2 2 5 2 3 3 37 62.7 3.492 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2 2 3 3 4 3 6 3 2 4 32 54.2 2.763 8 

9. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 2 2 2 7 2 5 3 8 4 35 59.3 2.525 9 

10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 8 - 2 4 1 1 - 1 - 3 20 33.9 2.390 10 

11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหั า    3 4 - - 4 3 2 5 5 3 29 49.2 2.390 10 

12.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - 1 1 2 4 4 6 8 3 - 29 49.2 2.186 11 

13.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 3 1 1 1 4 4 2 2 3 21 35.6 1.644 12 

14.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 1 - 1 - 6 - 6 5 7 27 45.8 1.542 13 

15.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - 2 1 5 1 3 1 1 - 14 23.7 1.271 14 

16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 1 2 1 - 1 1 2 3 5 17 28.8 1.153 15 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 2 1 - 1 1 3 1 2 1 12 20.3 0.966 16 

18.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - - 1 - 4 1 7 5 18 30.5 0.746 17 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 1 1 - 1 - - 1 2 6 10.2 0.407 18 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 1 1 2 - - - 4 6.8 0.322 19 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - 1 - 1 2 4 6.8 0.136 20 



ตารางที่ 161  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาิ ิ ศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ั ่ิ วไป) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 18  จากบณัฑติ

ทาํงาน 52 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 17  จากบณัฑติ

ทาํงาน 54 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 9 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 30 คน 
n = 13  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.27 .578 4.80 - 4.25 .357 4.10 .739 3.97 .150 3.87 .750 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.39 .698 5.00 - 4.29 .470 4.00 .816 4.00 .000 4.08 .760 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.28 .752 5.00 - 4.47 .514 4.00 .816 4.00 .000 3.77 1.013 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.17 .786 5.00 - 4.12 .485 4.50 .577 3.83 .408 3.69 .751 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.33 .594 5.00 - 4.35 .606 4.00 1.155 4.17 .408 4.08 .793 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.17 .618 4.00 - 4.00 .500 4.00 .816 3.83 .408 3.46 .877 
  ด้านความรู ้ 3.96 .620 5.00 - 3.99 .609 3.69 .473 3.95 .411 3.40 .836 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.89 .676 5.00 - 4.00 .707 3.75 .500 4.00 .632 3.46 .967 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.94 .639 5.00 - 3.88 .697 3.50 .577 3.50 .548 3.50 .798 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
   งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.11 .696 5.00 - 4.06 .748 3.75 .500 4.20 .837 3.38 .961 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 3.89 .832 5.00 - 4.00 .707 3.75 .500 3.67 .816 3.15 .899 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 



ตารางที่ 161 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.81 .816 5.00 - 3.76 .634 3.19 .239 3.46 .813 2.98 .739 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะห ์
    อยา่งเป็นระบบ 

3.94 .873 5.00 - 3.76 .664 3.25 .500 3.33 .516 3.15 .555 

2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.67 .840 5.00 - 3.65 .702 3.25 .500 3.50 .837 3.00 .913 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.94 .938 5.00 - 4.06 .748 3.25 .500 3.33 1.033 3.00 .913 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
    ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.67 1.029 5.00 - 3.59 .795 3.00 .000 3.67 1.033 2.77 1.013 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวางบคุคล่  
         และความรบัผดชอบิ  

4.27 .644 5.00 - 4.27 .458 4.25 .661 4.17 .408 3.85 .771 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.50 .514 5.00 - 4.24 .664 4.50 .577 4.33 .516 3.77 .927 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.39 .502 5.00 - 4.29 .588 4.50 .577 4.17 .408 3.92 .760 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั     
    รูจ้กัการประนีประนอม 

4.28 .669 5.00 - 4.12 .485 4.50 .577 4.00 .632 4.00 .816 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ   
    มอีุปสรรค 

4.11 .900 5.00 - 4.41 .618 3.75 .957 4.17 .408 3.69 .855 

5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  4.06 .938 5.00 - 4.29 .588 4.00 .816 4.17 .408 3.85 .801 
    ตนเอง 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 161 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ       
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี     
       สารสนเทศ  

4.22 .599 3.75 - 3.82 .585 3.56 .239 3.79 .732 3.25 .700 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.72 .958 4.00 - 3.76 .752 3.75 .500 3.67 .816 3.15 1.068 

2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน   
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

4.33 .767 3.00 - 3.35 .702 3.00 .000 3.33 1.033 2.77 .599 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.33 .686 4.00 - 3.88 .600 3.75 .500 4.00 .894 3.46 .877 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์  4.50 .618 4.00 - 4.29 .772 3.75 .500 4.17 .408 3.62 .768 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.12 .576 4.73 - 4.04 .415 3.80 .427 3.93 .442 3.53 .700 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 162  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศิลปศาสตรแ์ละวทยาศาสตร์ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 18  จากบณัฑติ

ทาํงาน 52 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 17  จากบณัฑติ

ทาํงาน 54 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 9 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 30 คน 
n = 13  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.22 .609 4.80 - 4.21 .371 4.10 .739 4.00 .219 3.88 .711 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.39 .698 5.00 - 4.29 .470 4.00 .816 4.00 .000 4.08 .760 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.17 .786 5.00 - 4.12 .485 4.50 .577 3.83 .408 3.69 .751 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.33 .594 5.00 - 4.35 .606 4.00 1.155 4.17 .408 4.08 .793 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.17 .618 4.00 - 4.00 .500 4.00 .816 3.83 .408 3.46 .877 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของ  
    ตนเอง 

4.06 .938 5.00 - 4.29 .588 4.00 .816 4.17 .408 3.85 .801 

  ด้านมงุมัน่่  3.99 .667 5.00 - 4.13 .406 3.69 .427 3.92 .341 3.48 .787 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.28 .752 5.00 - 4.47 .514 4.00 .816 4.00 .000 3.77 1.013 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.89 .676 5.00 - 4.00 .707 3.75 .500 4.00 .632 3.46 .967 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
   และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

3.67 .840 5.00 - 3.65 .702 3.25 .500 3.50 .837 3.00 .913 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะ 4.11 .900 5.00 - 4.41 .618 3.75 .957 4.17 .408 3.69 .855 
    มอีุปสรรค 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 162 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมิ พวเตอร์ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสรา้งสรรค ์ 4.04 .632 4.50 - 3.86 .569 3.48 .287 3.78 .729 3.22 .736 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  
    แปลความ หรอืจบัใจความได ้

3.94 .639 5.00 - 3.88 .697 3.50 .577 3.50 .548 3.50 .798 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บั 
    งานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.11 .676 5.00 - 4.06 .748 3.75 .500 4.20 .837 3.38 .961 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการ 
    ทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

3.89 .832 5.00 - 4.00 .707 3.75 .500 3.67 .816 3.15 .899 

4. มคีวามคล่องแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.94 .873 5.00 - 3.76 .664 3.25 .500 3.33 .516 3.15 .555 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.94 .938 5.00 - 4.06 .748 3.25 .500 3.33 1.033 3.00 .913 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของ 
   ตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

3.67 1.029 5.00 - 3.59 .795 3.00 .000 3.67 1.033 2.77 1.013 

7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขใน 
    การวเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.72 .958 4.00 - 3.76 .752 3.75 .500 3.67 .816 3.15 1.068 

8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
     และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

4.33 .767 3.00 - 3.35 .702 3.00 .000 3.33 1.033 2.77 .599 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั  
   และเขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.33 .686 4.00 - 3.88 .600 3.75 .500 4.00 .894 3.46 .877 

10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์ 4.50 .618 4.00 - 4.29 .772 3.75 .500 4.17 .408 3.62 .768 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 162 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วิทยาศาสตรช์ีวภาพ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสามคัคี 4.39 .515 5.00 - 4.22 .499 4.50 .577 4.17 .408 3.90 .809 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.50 .514 5.00 - 4.24 .664 4.50 .577 4.33 .516 3.77 .927 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.39 .502 5.00 - 4.29 .588 4.50 .577 4.17 .408 3.92 .760 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั  รูจ้กั 4.28 .669 5.00 - 4.12 .485 4.50 .577 4.00 .632 4.00 .816 
   การประนีประนอม 

รวม 4.12 .576 4.73 - 4.04 .415 3.80 .427 3.93 .442 3.53 .700 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



ตารางที่ 163  รอ้ยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปิ ศาสตรแ์ละวทยาศาสตร ์ ิ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน 
                    

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญิ า หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  ประเดน็ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวิ ภาพ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 18  จากบณัฑติ

ทาํงาน 52 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 17  จากบณัฑติ

ทาํงาน 54 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 9 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 30 คน 
n = 13  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.14 .561 5.00 - 4.27 .484 4.45 .640 3.97 .266 3.72 .724 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.28 .575 5.00 - 4.29 .470 4.50 .577 4.17 .408 4.00 .707 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.28 .575 5.00 - 4.41 .507 4.25 .957 4.17 .408 3.92 .760 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.06 .639 5.00 - 4.24 .562 4.50 .577 3.83 .408 3.77 .832 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.06 .802 5.00 - 4.41 .507 4.50 .577 4.00 .000 3.54 1.127 
5. การตรงต่อเวลา 4.06 .725 5.00 - 4.00 .791 4.50 .577 3.67 .516 3.38 .870 
  ด้านความรู ้ 3.96 .660 5.00 - 4.01 .664 3.81 .375 3.67 .753 3.13 .609 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.17 .707 5.00 - 4.18 .728 3.75 .500 3.83 .753 3.31 .855 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.83 .707 5.00 - 4.06 .748 3.75 .500 3.67 .816 3.08 .641 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.94 .725 5.00 - 3.82 .809 4.00 .000 3.67 .816 3.23 .439 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.89 .832 5.00 - 4.00 .707 3.75 .500 3.50 .837 2.92 .954 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.94 .699 5.00 - 3.99 .646 3.69 .315 3.75 .671 3.19 .630 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.24 .752 5.00 - 4.18 .728 3.75 .500 4.17 .408 3.62 .506 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.71 .772 5.00 - 3.76 .664 3.50 .577 3.50 .837 3.15 .689 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.82 .809 5.00 - 3.88 .781 3.75 .500 3.67 .816 3.23 .832 
    สถานการณ์และแกป้ญหาั  

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 163 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบัิ ณฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

 (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ((เคมี) วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้

4.00 .866 5.00 - 4.12 .781 3.75 .500 3.67 .816 2.77 .832 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.08 .652 4.75 - 4.09 .537 3.69 .375 3.83 .465 3.37 .775 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.41 .618 5.00 - 4.18 .636 3.75 .957 4.17 .753 3.69 .751 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.65 .931 4.00 - 3.76 .664 3.50 .577 3.17 .753 2.85 .899 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.24 .664 5.00 - 4.41 .618 3.75 .500 4.17 .408 3.77 .832 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.07 .799 5.00 - 4.00 .707 3.75 .500 3.83 .408 3.15 .899 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   
       การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
       สารสนเทศ  

3.80 .627 4.00 - 3.93 .642 3.75 .289 3.75 .632 3.25 .714 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.71 .985 4.00 - 3.82 .636 3.75 .500 3.67 .816 3.08 .862 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิี ่
   เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

3.50 .816 4.00 - 3.71 .772 3.50 .577 3.50 1.049 2.92 .862 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.06 .659 4.00 - 3.82 .809 3.75 .500 3.83 .408 3.38 .961 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.06 .556 4.00 - 4.35 .786 4.00 .000 4.00 .632 3.62 .768 
   คอมพวิเตอร ์

รวม 3.92 .524 4.76 - 4.07 .503 3.90 .332 3.80 .507 3.35 .656 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 164  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละิ วทยาศาสตร์ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (ภาษาองักฤษ) (วทยาศาสตรท์ัว่ไปิ ) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เคมี) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

 n = 18  จากบณัฑติ

ทาํงาน 52 คน 
n = 1  จากบณัฑติ

ทาํงาน 5 คน 
n = 17  จากบณัฑติ

ทาํงาน 54 คน 
n = 4  จากบณัฑติ

ทาํงาน 9 คน 
n = 6  จากบณัฑติ

ทาํงาน 30 คน 
n = 13  จากบณัฑติ

ทาํงาน 31 คน 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   12 66.7 1 100.0 15 88.2 3 75.0 5 83.3 12 92.3 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 12 66.7 1 100.0 13 76.5 2 50.0 5 83.3 8 61.5 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 12 66.7 - - 9 52.9 3 75.0 4 66.7 12 92.3 
4. ขยนัอดทน 13 72.2 1 100.0 14 82.4 2 50.0 6 100.0 13 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 9 50.0 1 100.0 10 58.8 2 50.0 4 66.7 11 84.6 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 7 38.9 - - 3 17.6 3 75.0 2 33.3 5 38.5 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  4 22.2 - - 5 29.4 - - 2 33.3 3 23.1 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 5 27.8 - - 2 11.8 1 25.0 2 33.3 2 15.4 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4 22.2 - - 6 35.3 2 50.0 2 33.3 3 23.1 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 13 72.2 1 100.0 9 52.9 3 75.0 3 50.0 8 61.5 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  9 50.0 1 100.0 9 52.9 3 75.0 4 66.7 9 69.2 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะห ์
    สถานการณ์และแกป้ญหา    ั   

7 38.9 1 100.0 9 52.9 4 100.0 3 50.0 5 38.5 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้
    สามารถปฏบิตังิานได ้ 

6 33.3 1 100.0 12 70.6 3 75.0 3 50.0 4 30.8 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่      12 66.7 1 100.0 9 52.9 2 50.0 4 66.7 4 30.8 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2 11.1 - - 2 11.8 - - - - 2 15.4 

 



ตารางที่ 164 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 ศลปศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (ภาษาองักฤษ) (วิทยาศาสตรท์ัว่ไป) (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (เคมี) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วทยาศาสตรช์ีวภาพิ ) 

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 17 94.4 1 100.0 13 76.5 4 100.0 5 83.3 11 84.6 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 6 33.3 - - 5 29.4 1 25.0 2 33.3 7 53.8 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 5.6 - - 2 11.8 1 25.0 - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่  
    เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 

1 5.6 - - 1 5.9 - - - - 2 15.4 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 11 61.1 - - 8 47.1 1 25.0 4 66.7 3 23.1 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  
     คอมพวิเตอร ์

7 38.9 - - 4 23.5 - - 1 16.7 6 46.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 165  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ ศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 14)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 4 28.6              1 - 6 เดอืน 1 7.1 

           หญงิ 10 71.4              7- 12 เดอืน 4 28.6 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 4 28.6 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 4 28.6             19 เดอืนขึน้ไป  2 14.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 8 57.1              ไมร่ะบุ 3 21.4 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 2 14.3   5. ประเภทของหนวยงาน่    

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐับาล  4 28.6 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 4 28.6              รฐัวสิาหกจิ  1 7.1 

           5 - 9 ปี 4 28.6              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           10 - 14 ปี 3 21.4              เอกชน 9 64.3 

           15 - 19 ปี - -      

           20 - 24 ปี 1 7.1      

           25 ปีขึน้ไป 2 14.3      
 
 
 
 
 
 
 

                  



ตารางที่ 166  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 14) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  58.6 30.0 7.1 2.9 1.4 100.0 4.41 .806 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 64.3  (9) 28.6  (4) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.57 .646 บอ่ยทีส่ดุ 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 57.1  (8) 28.6  (4) 14.3  (2) -  -  100.0  (14) 4.43 .756 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 50.0  (7) 42.9  (6) -  7.1  (1) - 100.0  (14) 4.36 .842 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 78.6  (11) 7.1  (1) 7.1  (1) -  7.1  (1) 100.0  (14) 4.50 1.160 บอ่ยทีส่ดุ 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  42.9  (6) 42.9  (6) 7.1  (1) 7.1  (1) -  100.0  (14) 4.21 .893 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 25.5 45.5 21.8 7.3 -  100.0 3.92 .856 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 23.1  (3) 46.2  (6) 23.1  (3) 7.7  (1) -  100.0  (13) 3.85 .899 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 21.4  (3) 50.0  (7) 14.3  (2) 14.3  (2) -  100.0  (14) 3.79 .975 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   28.6  (4) 50.0  (7) 14.3  (2) 7.1  (1) -  100.0  (14) 4.00 .877 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 28.6  (4) 35.7  (5) 35.7  (5) -  -  100.0  (14) 3.93 .829 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 34.5 23.6 29.1 9.1 3.6 100.0 3.83 .981 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 35.7  (5) 21.4  (3) 28.6  (4) 7.1  (1) 7.1  (1) 100.0  (14) 3.71 1.267 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 30.8  (4) 23.1  (3) 30.8  (4) 7.7  (1) 7.7  (1) 100.0  (13) 3.62 1.261 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 35.7  (5) 35.7  (5) 14.3  (2) 14.3  (2) -  100.0  (14) 3.93 1.072 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 35.7  (5) 14.3  (2) 42.9  (6) 7.1  (1) -  100.0  (14) 3.79 1.051 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 166 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  45.7 41.4 8.6 1.4 2.9 100.0 4.26 .746 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 50.0  (7) 42.9  (6) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.43 .646 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 64.3  (9) 28.6  (4) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.57 .646 บอ่ยทีส่ดุ 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุ่ั ม รูจ้กัการประนีประนอม 42.9  (6) 42.9  (6) -  7.1  (1) 7.1  (1) 100.0  (14) 4.07 1.207 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 35.7  (5) 42.9  (6) 21.4  (3) -  -  100.0  (14) 4.14 .770 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 35.7  (5) 50.0  (7) 7.1  (1) -  7.1  (1) 100.0  (14) 4.07 1.072 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       21.4 48.2 28.6 -  1.8 100.0 3.88 .618 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอยมาก่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 14.3  (2) 50.0  (7) 28.6  (4) -  7.1  (1) 100.0  (14) 3.64 1.008 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  14.3  (2) 42.9  (6) 42.9  (6) -  -  100.0  (14) 3.71 .726 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  21.4  (3) 42.9  (6) 35.7  (5) -  -  100.0  (14) 3.86 .770 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 35.7  (5) 57.1  (8) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.29 .611 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 38.6 37.6 18.0 3.9 2.0 100.0 4.16 .573 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 167  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 14) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 54.3 34.3 5.7 2.9 2.9 100.0 4.34 .857 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 64.3  (9) 28.6  (4) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.57 .646 บอ่ยทีส่ดุ 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 50.0  (7) 42.9  (6) -  7.1  (1) - 100.0  (14) 4.36 .842 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 78.6  (11) 7.1  (1) 7.1  (1) -  7.1  (1) 100.0  (14) 4.50 1.160 บอ่ยทีส่ดุ 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  42.9  (6) 42.9  (6) 7.1  (1) 7.1  (1) -  100.0  (14) 4.21 .893 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 35.7  (5) 50.0  (7) 7.1  (1) -  7.1  (1) 100.0  (14) 4.07 1.072 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  37.0 35.2 22.2 3.7 1.9 100.0 4.06 .737 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 57.1  (8) 28.6  (4) 14.3  (2) -  -  100.0  (14) 4.43 .756 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 23.1  (3) 46.2  (6) 23.1  (3) 7.7  (1) -  100.0  (13) 3.85 .899 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญัหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 30.8  (4) 23.1  (3) 30.8  (4) 7.7  (1) 7.7  (1) 100.0  (13) 3.62 1.261 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 35.7  (5) 42.9  (6) 21.4  (3) -  -  100.0  (14) 4.14 .770 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 27.1 40.0 26.4 5.0 1.4 100.0 3.86 .757 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     21.4  (3) 50.0  (7) 14.3  (2) 14.3  (2) -  100.0  (14) 3.79 .975 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 28.6  (4) 50.0  (7) 14.3  (2) 7.1  (1) -  100.0  (14) 4.00 .877 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     28.6  (4) 35.7  (5) 35.7  (5) -  -  100.0  (14) 3.93 .829 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 35.7  (5) 21.4  (3) 28.6  (4) 7.1  (1) 7.1  (1) 100.0  (14) 3.71 1.267 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 35.7  (5) 35.7  (5) 14.3  (2) 14.3  (2) -  100.0  (14) 3.93 1.072 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 167 (ต่อ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 35.7  (5) 14.3  (2) 42.9  (6) 7.1  (1) -  100.0  (14) 3.79 1.051 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 14.3  (2) 50.0  (7) 28.6  (4) -  7.1  (1) 100.0  (14) 3.64 1.008 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  14.3  (2) 42.9  (6) 42.9  (6) -  -  100.0  (14) 3.71 .726 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ยมาก 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  21.4  (3) 42.9  (6) 35.7  (5) -  -  100.0  (14) 3.86 .770 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    35.7  (5) 57.1  (8) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.29 .611 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 52.4 38.1 4.8 2.4 2.4 100.0 4.36 .698 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 50.0  (7) 42.9  (6) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.43 .646 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 64.3  (9) 28.6  (4) 7.1  (1) -  -  100.0  (14) 4.57 .646 บอ่ยทีส่ดุ 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  42.9  (6) 42.9  (6) -  7.1  (1) 7.1  (1) 100.0  (14) 4.07 1.207 บอ่ยมาก 

รวม 38.6 37.6 18.0 3.9 2.0 100.0 4.16 .573 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 168  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 14) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  60.0 25.7 8.6 5.7 - 100.0 4.40 .796 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 71.4  (10) 21.4  (3) - 7.1  (1) - 100.0  (14) 4.57 .852 มากทีส่ดุ 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 57.1  (8) 35.7  (5) 7.1  (1) - - 100.0  (14) 4.50 .650 มากทีส่ดุ 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 50.0  (7) 28.6  (4) 7.1  (1) 14.3  (2) - 100.0  (14) 4.14 1.099 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  64.3  (9) 21.4  (3) 7.1  (1) 7.1  (1) - 100.0  (14) 4.43 .938 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 57.1  (8) 21.4  (3) 21.4  (3) - - 100.0  (14) 4.36 .842 มาก 
  ด้านความรู้ 16.1 48.2 26.8 8.9 - 100.0 3.71 .825 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 14.3  (2) 50.0  (7) 28.6  (4) 7.1  (1) - 100.0  (14) 3.71 .825 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 14.3  (2) 50.0  (7) 28.6  (4) 7.1  (1) - 100.0  (14) 3.71 .825 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 21.4  (3) 42.9  (6) 21.4  (3) 14.3  (2) - 100.0  (14) 3.71 .994 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 14.3  (2) 50.0  (7) 28.6  (4) 7.1  (1) - 100.0  (14) 3.71 .825 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 30.8 34.6 28.8 5.8 - 100.0 3.83 .981 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 38.5  (5) 23.1  (3) 30.8  (4) 7.7  (1) - 100.0  (13) 3.92 1.038 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 38.5  (5) 30.8  (4) 30.8  (4) - - 100.0  (13) 4.08 .862 มาก 
3. 23.1  (3) 38.5  (5) 30.8  (4) 7.7  (1) - 100.0  (13) 3.77 .927 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 23.1  (3) 46.2  (6) 23.1  (3) 7.7  (1) - 100.0  (13) 3.85 .899 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 168 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             40.4 42.3 15.4 1.9 - 100.0 4.26 .746 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 46.2  (6) 46.2  (6) 7.7  (1) - - 100.0  (13) 4.38 .650 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 30.8  (4) 46.2  (6) 15.4  (2) 7.7  (1) - 100.0  (13) 4.00 .913 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 53.8  (7) 38.5  (5) 7.7  (1) - - 100.0  (13) 4.38 .870 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 30.8  (4) 38.5  (5) 30.8  (4) - - 100.0  (13) 4.00 .816 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       30.8 48.1 17.3 3.8 - 100.0 4.06 .686 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 23.1  (3) 53.8  (7) 15.4  (2) 7.7  (1) - 100.0  (13) 3.92 .862 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 23.1  (3) 46.2  (6) 23.1  (3) 7.7  (1) - 100.0  (13) 3.85 .899 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      38.5  (5) 46.2  (6) 15.4  (2) - - 100.0  (13) 4.23 .725 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 38.5  (5) 46.2  (6) 15.4  (2) - - 100.0  (13) 4.23 .725 มาก 

รวม 36.9 39.0 18.8 5.3 - 100.0 4.08 .669 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 169  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจ่ ของนายจ้าง  กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 14) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.40 88.00 5.0000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  4.26 85.20 5.0000 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.57 91.40 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.50 90.00 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.38 87.60 5.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.14 82.80 4.5600   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.00 80.00 4.0000 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.43 88.60 5.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.38 87.60 5.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.36 87.20 5.0000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 80.00 4.0000 

  ด้านความรู้ 3.71 74.20 2.8400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   4.06 81.20 4.2400 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.71 74.20 2.8400          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.71 74.20 2.8400          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.71 74.20 2.8400   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.92 78.40 3.6800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.71 74.20 2.8400   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.85 77.00 3.4000 

  3.83 76.60 3.3200      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.92 78.40 3.6800   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.23 84.60 4.9200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.08 81.60 4.3200   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.23 84.60 4.9200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.77 75.40 3.0800       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 4.08 81.60 4.3200 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.85 77.00 3.4000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 170  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ ศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 14)                                                
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   5 1  1 1 1 1 - 2 1 13 92.9 6.143 1 

2. ความขยนัอดทน 1 1 2 2 1 1 4 1 - - 13 92.9 5.643 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 4 1 1 1 3 - 1 - - 11 78.6 5.357 3 

4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3 - 1 1 3 1 1 - 1 - 11 78.6 5.286 4 

5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 2 - 3 - - 1 2 3 - 2 13 92.9 4.857 5 

6. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 2 2 - 1 1 - - - 1 8 57.1 4.000 6 

7. การตรงต่อเวลา - - 1 1 1 1 1 3 - - 8 57.1 2.786 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - - - 2 1 1 1 2 - - 7 50.0 2.500 8 

9. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - - 2 2 1 2 - - 7 50.0 2.286 9 

10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 2 - 1 - - - - 2 1 6 42.9 2.143 10 

11.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - - 1  1 1 1 - - 2 6 42.9 1.786 11 

12.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - -  2 - - 1 - 3 - 6 42.9 1.714 12 

13.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 2 - - - - - 2 - 4 28.6 1.429 13 

14.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - -  2 - - - - 1 2 5 35.7 1.286 14 

15.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - 1 - 1 - - - - - - 2 14.3 1.143 15 

16.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - - - - - - 2 1 4 28.6 1.000 16 

17.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - 1 - - - - - 1 - - 2 14.3 0.857 17 

18.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - - - 1 - - - - 3 4 28.6 0.643 18 

19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - - - 

21.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - - - - - - - - 



ตารางที่ 171  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 5  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 9  จากบณัฑติทาํงาน  24 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.64 .888 4.84 .279 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 .707 4.89 .333 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.60 .548 4.89 .333 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.60 .894 4.78 .441 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 3.60 1.673 5.00 .000 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.40 .894 4.67 .500 
  ด้านความรู้ 3.69 .966 4.03 .843 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.50 1.000 4.00 .866 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.40 .894 4.00 1.000 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.80 1.095 4.11 .782 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.80 .837 4.00 .866 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.50 .408 3.97 1.142 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.80 .837 3.67 1.500 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะแลั ะใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้ 2.50 1.291 4.11 .928 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.60 .894 4.11 1.167 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.40 .548 4.00 1.225 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 171 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  3.68 .729 4.58 .561 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .707 4.67 .500 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.20 .837 4.78 .441 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการั ประนีประนอม 3.00 1.414 4.67 .500 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.80 .447 4.33 .866 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.40 1.342 4.44 .726 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.90 .285 3.86 .761 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.60 .548 3.67 1.225 
2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  ั อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.80 .447 3.67 .866 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.60 .548 4.00 .866 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.60 .548 4.11 .601 

รวม 3.85 .357 4.30 .614 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 172  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 5  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 9  จากบณัฑติทาํงาน  24 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.60 1.049 4.76 .328 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 .707 4.89 .333 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.60 .894 4.78 .441 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 3.60 1.673 5.00 .000 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.40 .894 4.67 .500 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.40 1.342 4.44 .726 
  ด้านมงุมัน่่  3.44 .554 4.33 .650 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.60 .548 4.89 .333 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.50 1.000 4.00 .866 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเั พื่อการตดัสนิใจได ้ 2.50 1.291 4.11 .928 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.80 .447 4.33 .866 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.74 .508 3.93 .887 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.40 .894 4.00 1.000 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.80 1.095 4.11 .782 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.80 .837 4.00 .866 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.80 .837 3.67 1.500 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 172 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.60 .894 4.11 1.167 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.40 .548 4.00 1.225 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.60 .548 3.67 1.225 
8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้านั  3.80 .447 3.67 .866 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์  ั  3.60 .548 4.00 .866 
10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอรเ์พือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.60 .548 4.11 .601 
  ด้านสามคัคี 3.73 .641 4.70 .455 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 .707 4.67 .500 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.20 .837 4.78 .441 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการประนีประนอมั  3.00 1.414 4.67 .500 

รวม 3.85 .357 4.30 .614 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 173  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  

 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงอิ อกของบณัฑติ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 5  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 9  จากบณัฑติทาํงาน  24 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.72 .867 4.78 .452 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.00 1.225 4.89 .333 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.00 .707 4.78 .441 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.20 1.095 4.67 .707 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.60 1.140 4.89 .333 
5. การตรงต่อเวลา 3.80 .837 4.67 .707 
  ด้านความรู้ 3.80 .411 3.67 1.01 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.80 .447 3.67 1.000 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.60 .548 3.78 .972 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 .707 3.56 1.130 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.80 .447 3.67 1.000 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.50 .408 4.06 .970 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.40 .894 4.25 1.035 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 .707 4.12 .991 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.40 .894 4.00 .926 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.80 .447 3.88 1.126 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 173 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและความรบัผดชอบิ  3.68 .729 4.47 .647 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.20 .447 4.50 .756 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.40 .894 4.38 .744 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.80 1.095 4.75 .463 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.60 .548 4.25 .886 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.05 .274 4.06 .874 
1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 .000 3.88 1.126 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.80 .447 3.88 1.126 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.00 .707 4.38 .744 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.40 .548 4.12 .835 

รวม 3.79 .551 4.26 .705 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 174  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร    
 

 หลกัสตูรปรญญาิ ศึกษาศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  (เกษตรศาสตร)์ (เกษตรและสงแวดล้อมศึกษาิ่ ) 

 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  = 5  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 9  จากบณัฑติทาํงาน  24 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   5 100.0 8 88.9 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2 40.0 6 66.7 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4 80.0 7 77.8 
4. ขยนัอดทน 5 100.0 8 88.9 
5. การตรงต่อเวลา 4 80.0 4 44.4 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 20.0 1 11.1 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 20.0 1 11.1 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 2 40.0 2 22.2 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2 40.0 2 22.2 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5 100.0 8 88.9 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 20.0 5 55.6 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   2 60.0 3 33.3 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - - 4 44.4 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       3 60.0 4 44.4 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 80.0 7 77.8 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 2 40.0 4 44.4 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 3 60.0 4 44.4 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 3 60.0 2 22.2 



ตารางที่ 175  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วทยาการจดัการ  ิ จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                               (n = 153)   

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 69 45.1              1 - 6 เดอืน 13 8.5 

           หญงิ 83 54.2              7- 12 เดอืน 47 30.7 

           ไมร่ะบุ 1 0.7             13 -18 เดอืน 53 34.6 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                19 เดอืนขึน้ไป  9 5.9 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 45 29.4              ไมร่ะบุ 31 20.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 102 66.7   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 4 2.6              รฐับาล  9 5.9 

           อื่นๆ 1 0.7              รฐัวสิาหกจิ  17 11.1 

           ไมร่ะบุ  1 0.7              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                เอกชน 127 83.0 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 35 22.9      

           5 - 9 ปี 35 22.9      

           10 - 14 ปี 27 17.6      

           15 - 19 ปี 23 15.0      

           20 - 24 ปี 13 8.5     

           25 ปีขึน้ไป 16 10.5     

           ไมร่ะบุ 4 2.6     
 

 

 



ตารางที่ 176  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาการจดัการิ   ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                               (n = 153) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑิ ิต บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  31.9 49.7 15.8 2.6 - 100.0 4.13 .618 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 34.9  (53) 51.3  (78) 11.2  (17) 2.6  (4) - 100.0 (152) 4.18 .732 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 35.9  (55) 45.1  (69) 16.3  (25) 2.6  (4) - 100.0 (153) 4.14 .782 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 29.6  (45) 50.0  (76) 16.4  (25) 3.9  (6) - 100.0 (152) 4.05 .787 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 40.5  (62) 46.4  (71) 10.5  (16) 2.6  (4) - 100.0 (153) 4.25 .746 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  18.5  (28) 55.6  (84) 24.5  (37) 1.3  (2) - 100.0 (151) 3.91 .692 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 9.2 57.0 28.5 5.1 0.3 100.0 3.69 .630 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.8  (12) 60.1  (92) 27.5  (42) 4.6  (7) - 100.0 (153) 3.71 .675 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 8.5  (13) 60.1  (92) 27.5  (42) 3.3  (5) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.73 .690 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   10.5  (16) 53.6  (82) 30.1  (46) 5.2  (8) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.68 .758 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 9.9  (15) 53.9  (82) 28.9  (44) 7.2  (11) - 100.0 (152) 3.66 .754 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 10.1 45.8 37.0 6.7 0.3 100.0 3.59 .674 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 11.1  (17) 50.3  (77) 34.0  (52) 4.6  (7) - 100.0 (153) 3.68 .731 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 8.5  (13) 40.5  (62) 41.2  (63) 9.2  (14) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.47 .803 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 11.8  (18) 49.3  (75) 34.9  (53) 3.9  (6) - 100.0 (152) 3.69 .730 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 9.2  (14) 43.1  (66) 37.9  (58) 9.2  (14) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.51 .812 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 176  (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอย่ ่ เลย   S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  31.4 52.4 13.3 2.1 0.8 100.0 4.12 .669 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 39.7  (60) 49.0  (74) 9.9  (15) 1.3  (2) - 100.0 (151) 4.27 .692 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 35.1  (53) 55.0  (83) 7.9  (12) 1.3  (2) 0.7  (1) 100.0 (151) 4.23 .704 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  26.5  (40) 54.3  (82) 16.6  (25) 2.0  (3) 0.7  (1) 100.0 (151) 4.04 .756 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 29.8  (45) 52.3  (79) 13.2  (20) 3.3  (5) 1.3  (2) 100.0 (151) 4.06 .826 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 26.0  (39) 51.3  (77) 18.7  (28) 2.7  (4) 1.3  (2) 100.0 (150) 3.98 .823 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       12.6 50.5 31.6 4.8 0.5 100.0 3.70 .564 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 9.3  (14) 50.3  (76) 33.8  (51) 6.6  (10) - 100.0 (151) 3.62 .746 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  3.3  (5) 35.8  (54) 48.3  (73) 10.6  (16) 2.0  (3) 100.0 (151) 3.28 .776 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  16.6  (25) 55.6  (84) 26.5  (40) 1.3  (2) - 100.0 (151) 3.87 .686 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 21.2  (32) 60.3  (91) 17.9  (27) 0.7  (1) - 100.0 (151) 4.02 .648 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 20.2 51.1 24.3 4.1 0.4 100.0 3.89 .520 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 177  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาการจดัการิ   ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 153) 
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั

พฤตกรรมิ  
  ด้านสาํนึกดี 30.0 51.1 16.3 2.4 0.3 100.0 4.10 .607 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 34.9  (53) 51.3  (78) 11.2  (17) 2.6  (4) - 100.0 (152) 4.18 .732 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 29.6  (45) 50.0  (76) 16.4  (25) 3.9  (6) - 100.0 (152) 4.05 .787 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 40.5  (62) 46.4  (71) 10.5  (16) 2.6  (4) - 100.0 (153) 4.25 .746 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  18.5  (28) 55.6  (84) 24.5  (37) 1.3  (2) - 100.0 (151) 3.91 .692 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 26.0  (39) 51.3  (77) 18.7  (28) 2.7  (4) 1.3  (2) 100.0 (150) 3.98 .823 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  20.5 49.5 24.6 4.9 0.5 100.0 3.85 .638 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 35.9  (55) 45.1  (69) 16.3  (25) 2.6  (4) - 100.0 (153) 4.14 .782 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.8  (12) 60.1  (92) 27.5  (42) 4.6  (7) - 100.0 (153) 3.71 .675 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  8.5  (13) 40.5  (62) 41.2  (63) 9.2  (14) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.47 .803 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 29.8  (45) 52.3  (79) 13.2  (20) 3.3  (5) 1.3  (2) 100.0 (151) 4.06 .826 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 11.1 51.3 32.0 5.3 0.4 100.0 3.67 .561 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     8.5  (13) 60.1  (92) 27.5  (42) 3.3  (5) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.73 .690 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 10.5  (16) 53.6  (82) 30.1  (46) 5.2  (8) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.68 .758 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     9.9  (15) 53.9  (82) 28.9  (44) 7.2  (11) - 100.0 (152) 3.66 .754 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 11.1  (17) 50.3  (77) 34.0  (52) 4.6  (7) - 100.0 (153) 3.68 .731 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 11.8  (18) 49.3  (75) 34.9  (53) 3.9  (6) - 100.0 (152) 3.69 .730 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 177 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 9.2  (14) 43.1  (66) 37.9  (58) 9.2  (14) 0.7  (1) 100.0 (153) 3.51 .812 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 9.3  (14) 50.3  (76) 33.8  (51) 6.6  (10) - 100.0 (151) 3.62 .746 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่ั าน และ 3.3  (5) 35.8  (54) 48.3  (73) 10.6  (16) 2.0  (3) 100.0 (151) 3.28 .776 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  16.6  (25) 55.6  (84) 26.5  (40) 1.3  (2) - 100.0 (151) 3.87 .686 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    21.2  (32) 60.3  (91) 17.9  (27) 0.7  (1) - 100.0 (151) 4.02 .648 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 33.8 52.8 11.5 1.5 0.4 100.0 4.18 .660 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 39.7  (60) 49.0  (74) 9.9  (15) 1.3  (2) - 100.0 (151) 4.27 .692 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 35.1  (53) 55.0  (83) 7.9  (12) 1.3  (2) 0.7  (1) 100.0 (151) 4.23 .704 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั  รูจ้กัการประนีประนอม 26.5  (40) 54.3  (82) 16.6  (25) 2.0  (3) 0.7  (1) 100.0 (151) 4.04 .756 บอ่ยมาก 

รวม 20.2 51.1 24.3 4.0 0.4 100.0 3.89 .520 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 178  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณั่ ฑติ คณะวทยาการจดัการิ    จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                               (n = 153) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  37.5 46.4 13.2 2.7 0.3 100.0 4.19 .641 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 46.0  (69) 47.3  (71) 6.7  (10) -  -  100.0 (150) 4.39 .612 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 42.4  (64) 45.7  (69) 9.3  (14) 2.0  (3) 0.7  (1) 100.0 (151) 4.27 .765 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 32.5  (49) 47.0  (71) 17.9  (27) 2.6  (4) -  100.0 (151) 4.09 .778 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  35.1  (53) 45.7  (69) 14.6  (22) 4.6  (7) -  100.0 (151) 4.11 .821 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 31.5  (47) 46.3  (69) 17.4  (26) 4.0  (6) 0.7  (1) 100.0 (149) 4.04 .845 มาก 
  ด้านความรู้ 12.1 48.7 34.4 4.6 0.2 100.0 3.68 .688 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 14.6  (22) 52.3  (79) 29.1  (44) 3.3  (5) 0.7  (1) 100.0 (151) 3.77 .761 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 10.6  (16) 47.0  (71) 37.1  (56) 5.3  (8) -  100.0 (151) 3.63 .745 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 10.6  (16) 48.3  (73) 36.4  (55) 4.6  (7) -  100.0 (151) 3.65 .732 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 12.6  (19) 47.0  (71) 35.1  (53) 5.3  (8) -  100.0 (151) 3.67 .764 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 13.5 51.3 32.1 3.1 -  100.0 3.75 .610 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 23.7  (36) 57.9  (88) 18.4  (28) -  -  100.0 (152) 4.05 .649 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 9.9  (15) 48.0  (73) 38.2  (58) 3.9  (6) -  100.0 (152) 3.64 .715 มาก 
3. 7.2  (11) 50.7  (77) 36.8  (56) 5.3  (8) -  100.0 (152) 3.60 .703 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 13.2  (20) 48.7  (74) 34.9  (53) 3.3  (5) -  100.0 (152) 3.72 .732 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 178 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             20.2 51.3 24.3 3.8 0.3 100.0 3.87 .641 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 25.7  (39) 57.9  (88) 14.5  (22) 2.0  (3) -  100.0 (152) 4.07 .691 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 8.6  (13) 42.8  (65) 39.5  (60) 7.9  (12) 1.3  (2) 100.0 (152) 3.49 .814 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 28.9  (44) 51.3  (78) 17.8  (27) 2.0  (3) -  100.0 (152) 4.07 .738 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 17.8  (27) 53.3  (81) 25.7  (39) 3.3  (5) -  100.0 (152) 3.86 .741 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       13.0 52.7 29.5 4.8 -  100.0 3.74 .619 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 8.6  (13) 49.3  (75) 33.6  (51) 8.6  (13) -  100.0 (152) 3.58 .768 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 6.6  (10) 46.7  (71) 38.2  (58) 7.9  (12) -  100.0 (151) 3.51 .763 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      15.1  (23) 55.9  (85) 26.3  (40) 2.6  (4) -  100.0 (152) 3.84 .704 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 21.7  (33) 58.6  (89) 19.7  (30) -  -  100.0 (152) 4.02 .646 มาก 

รวม 20.1 49.9 26.1 3.7 0.2 100.0 3.87 .575 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 179  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 153) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.19 83.80 4.7600     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.87 77.40 3.4800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.39 87.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.27 85.40 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.07 81.40 4.2800 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.09 81.80 4.3600   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.49 69.80 1.9600 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.11 82.20 4.4400   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.07 81.40 4.2800 

5. การตรงต่อเวลา 4.04 80.80 4.1600   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.86 77.20 3.4400 

  ด้านความรู้ 3.68 73.60 2.7200    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.74 74.80 2.9600 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.77 75.40 3.0800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.63 72.60 2.5200          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.65 73.00 2.6000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.58 71.60 2.3200 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.67 73.40 2.6800   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.51 70.20 2.0400 

  3.75 75.00 3.0000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.05 81.00 4.2000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.84 76.80 3.3600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.64 72.80 2.5600   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.02 80.40 4.0800 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.60 72.00 2.4000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.87 77.40 3.4800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.72 74.40 2.8800           

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 180  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วทยาการจดัการิ   ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 153)                                                                
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   93 11 8 7 4 3 3 7 3 3 142 92.8 7.993 1 

2. ความขยนัอดทน 11 20 27 26 16 4 9 7 3 9 132 86.3 5.725 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 6 31 23 17 9 8 9 9 6 6 124 81.0 5.340 3 

4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 10 13 13 8 19 17 12 16 17 9 134 87.6 4.673 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4 20 10 16 14 12 9 11 10 8 114 74.5 4.268 5 

6. การตรงต่อเวลา 5 17 17 13 22 4 7 5 8 9 107 69.9 4.248 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5 11 14 14 15 20 16 5 6 5 111 72.5 4.216 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 3 5 4 10 8 11 12 13 9 76 49.7 2.092 8 

9. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 4 4 8 8 9 4 8 10 13 69 45.1 1.961 9 

10.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 7 7 6 4 2 8 2 - 3 1 40 26.1 1.804 10 

11.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   3 1 1 6 5 4 14 9 10 9 62 40.5 1.641 11 

12.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 2 2 4 4 7 11 13 15 9 67 43.8 1.588 12 

13.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     1 2 6 5 3 8 6 6 8 7 52 34.0 1.529 13 

14.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 2 2 1 6 8 14 10 9 10 62 40.5 1.510 14 

15.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 2 1 3 4 5 9 5 7 5 3 44 28.8 1.373 15 

16.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - 1 3 4 4 8 5 4 7 22 58 37.9 1.261 16 

17.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 - 4 5 1 3 5 5 5 4 34 22.2 1.026 17 

18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 3 1 5 2 5 3 7 4 3 33 21.6 0.987 18 

19.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 2 2 - 2 5 4 9 3 6 33 21.6 0.824 19 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - 1 - - 2 1 2 4 10 6.5 0.170 20 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - 1 - - 3 1 5 3.3 0.078 21 



ตารางที่ 181  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยง่ ่ เบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาการจดัการิ   ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  80  คน n  =  30  จากบณัฑติทาํงาน  89 คน n  =  21  จากบณัฑติทาํงาน  105 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  42 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.02 .592 4.21 .751 4.26 .530 4.06 .633 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 .667 4.27 .785 4.38 .498 4.00 .943 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.05 .686 4.27 .868 4.29 .717 4.20 .789 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .667 4.03 .928 4.29 .644 3.90 .994 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.25 .639 4.40 .894 4.43 .676 4.30 .675 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.80 .834 4.07 .740 3.90 .700 3.90 .568 
  ด้านความรู้ 3.63 .510 3.87 .615 3.65 .599 3.36 .830 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.70 .571 3.83 .592 3.67 .658 3.60 .966 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.65 .489 3.83 .648 3.71 .717 3.40 .966 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.55 .686 3.87 .819 3.62 .669 3.30 .949 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.60 .681 3.93 .691 3.62 .669 3.33 .707 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.30 .556 3.81 .669 3.63 .645 3.50 .799 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.50 .688 4.03 .809 3.71 .644 3.60 .843 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.20 .696 3.73 .785 3.48 .814 3.40 .843 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.42 .692 3.80 .664 3.81 .680 3.50 .850 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.20 .616 3.67 .758 3.52 .814 3.50 .972 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 181 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญิ ญา  หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.04 .568 4.27 .653 4.42 .463 3.88 .755 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.15 .671 4.43 .626 4.40 .503 4.00 .667 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.25 .639 4.33 .606 4.50 .513 4.20 .632 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 3.95 .686 4.20 .714 4.50 .513 3.80 .789 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.95 .686 4.20 .887 4.45 .605 3.70 1.160 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.89 .658 4.20 .887 4.25 .639 3.70 1.160 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.71 .614 3.80 .531 3.80 .463 3.63 .412 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.65 .671 3.70 .750 3.70 .733 3.20 .632 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.50 .827 3.33 .802 3.45 .686 3.40 .516 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.80 .696 4.00 .643 3.85 .587 4.00 .667 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.90 .641 4.17 .531 4.20 .523 3.90 .738 

รวม 3.77 .469 4.01 .590 4.01 .433 3.69 .613 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 

 



ตารางที่ 181  (ตอ่   /  สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงิ ออกของบณัฑติ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  76  คน n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  63 คน n  =  15  จากบณัฑติทาํงาน  77 คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  47 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.07 .662 4.14 .558 4.03 .489 4.20 .641 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.17 .658 4.35 .875 3.87 .743 4.25 .707 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.03 .865 4.10 .718 3.93 .799 4.38 .744 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .756 4.05 .826 4.00 .845 4.12 .641 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.21 .774 4.10 .852 4.00 .535 4.12 .641 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.93 .704 3.74 .562 3.86 .663 4.12 .641 
  ด้านความรู้ 3.88 .569 3.55 .701 3.52 .747 3.72 .432 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.93 .651 3.50 .688 3.47 .834 3.75 .463 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.86 .693 3.75 .716 3.53 .834 3.75 .463 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.86 .693 3.55 .759 3.67 .816 3.62 .744 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.86 .693 3.40 .883 3.40 .910 3.75 .707 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.70 .614 3.53 .725 3.33 .742 3.63 .668 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.76 .689 3.40 .598 3.33 .724 3.87 .641 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.66 .721 3.30 .865 3.27 .961 3.38 .744 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.72 .751 3.80 .834 3.53 .640 3.75 .886 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.66 .769 3.60 .883 3.20 1.014 3.50 .756 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 181  (ตอ่ )   /  สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญิ า หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.14 .558 3.97 .897 3.79 .754 4.15 .573 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.36 .678 4.25 .910 3.93 .799 4.38 .518 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.18 .670 4.05 .945 3.87 .915 4.38 .518 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 4.00 .667 3.80 .951 3.80 .862 4.00 .756 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.14 .651 3.90 .912 3.73 .884 4.00 .926 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .720 3.85 .988 3.60 .737 4.00 .756 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.76 .571 3.56 .648 3.53 .550 3.56 .765 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.79 .686 3.45 .887 3.53 .834 3.62 .744 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.32 .548 2.90 .912 3.13 .743 3.00 1.195 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.86 .756 3.80 .768 3.80 .561 3.88 .991 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.07 .813 4.10 .641 3.67 .617 3.75 .463 

รวม 3.93 .529 3.85 .514 3.75 .457 3.88 .557 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 182  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาการจดัการิ   ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  80  คน n  =  30  จากบณัฑติทาํงาน  89 คน n  =  21  จากบณัฑติทาํงาน  105 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  42 คน 

  ด้านสาํนึกดี 4.00 .574 4.19 .740 4.28 .492 3.96 .692 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 .667 4.27 .785 4.38 .498 4.00 .943 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .667 4.03 .928 4.29 .644 3.90 .994 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.25 .639 4.40 .894 4.43 .676 4.30 .675 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.80 .834 4.07 .740 3.90 .700 3.90 .568 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.89 .658 4.20 .887 4.25 .639 3.70 1.160 
  ด้านมงุมัน่่  3.73 .451 4.01 .684 4.00 .556 3.73 .731 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.05 .686 4.27 .868 4.29 .717 4.20 .789 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.70 .571 3.83 .592 3.67 .658 3.60 .966 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  3.20 .696 3.73 .785 3.48 .814 3.40 .843 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.95 .686 4.20 .887 4.45 .605 3.70 1.160 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.56 .495 3.83 .578 3.74 .503 3.48 .597 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.65 .489 3.83 .648 3.71 .717 3.40 .966 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.55 .686 3.87 .819 3.62 .669 3.30 .949 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.60 .681 3.93 .691 3.62 .669 3.33 .707 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.50 .688 4.03 .809 3.71 .644 3.60 .843 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 182 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.42 .692 3.80 .664 3.81 .680 3.50 .850 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.20 .616 3.67 .758 3.52 .814 3.50 .972 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.65 .671 3.70 .750 3.70 .733 3.20 .632 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.50 .827 3.33 .802 3.45 .686 3.40 .516 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.80 .696 4.00 .643 3.85 .587 4.00 .667 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.90 .641 4.17 .531 4.20 .523 3.90 .738 
  ด้านสามคัคี 4.12 .624 4.32 .610 4.47 .438 4.00 .648 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.15 .671 4.43 .626 4.40 .503 4.00 .667 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.25 .639 4.33 .606 4.50 .513 4.20 .632 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  3.95 .686 4.20 .714 4.50 .513 3.80 .789 

รวม 3.77 .469 4.01 .590 4.00 .433 3.69 .613 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 182 (ตอ่ )   /   สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  76  คน n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  63 คน n  =  15  จากบณัฑติทาํงาน  77 คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  47 คน 

  ด้านสาํนึกดี 4.06 .623 4.11 .555 3.96 .498 4.13 .604 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.17 .658 4.35 .875 3.87 .743 4.25 .707 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.00 .756 4.05 .826 4.00 .845 4.12 .641 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.21 .774 4.10 .852 4.00 .535 4.12 .641 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.93 .704 3.74 .562 3.86 .663 4.12 .641 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .720 3.85 .988 3.60 .737 4.00 .756 
  ด้านมงุมัน่่  3.94 .603 3.70 .682 3.60 .761 3.88 .641 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.03 .865 4.10 .718 3.93 .799 4.38 .744 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.93 .651 3.50 .688 3.47 .834 3.75 .463 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  3.66 .721 3.30 .865 3.27 .961 3.38 .744 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.14 .651 3.90 .912 3.73 .884 4.00 .926 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.78 .521 3.58 .621 3.48 .600 3.65 .600 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.86 .693 3.75 .716 3.53 .834 3.75 .463 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.86 .693 3.55 .759 3.67 .816 3.62 .744 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.86 .693 3.40 .883 3.40 .910 3.75 .707 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.76 .689 3.40 .598 3.33 .724 3.87 .641 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 182 (ตอ่ )   /   สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.72 .751 3.80 .834 3.53 .640 3.75 .886 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.66 .769 3.60 .883 3.20 1.014 3.50 .756 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.79 .686 3.45 .887 3.53 .834 3.62 .744 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.32 .548 2.90 .912 3.13 .743 3.00 1.195 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.86 .756 3.80 .768 3.80 .561 3.88 .991 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.07 .813 4.10 .641 3.67 .617 3.75 .463 
  ด้านสามคัคี 4.18 .584 4.03 .891 3.87 .785 4.25 .556 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.36 .678 4.25 .910 3.93 .799 4.38 .518 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.18 .670 4.05 .945 3.87 .915 4.38 .518 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  4.00 .667 3.80 .951 3.80 .862 4.00 .756 

รวม 3.93 .529 3.85 .514 3.75 .457 3.88 .557 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 183  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาการจดัการิ    จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                 
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธุิ รกจบณัฑติ ิ  ประเดน็ บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  80  คน n  =  30  จากบณัฑติทาํงาน  89 คน n  =  21  จากบณัฑติทาํงาน  105 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  42 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.12 .578 4.22 .703 4.41 .516 3.78 .797 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.45 .605 4.47 .629 4.53 .513 4.10 .738 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.30 .657 4.37 .718 4.40 .503 3.70 1.059 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 .725 4.17 .791 4.40 .681 3.60 .966 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.95 .686 4.13 .900 4.35 .813 3.80 1.033 
5. การตรงต่อเวลา 3.90 .718 3.97 .964 4.42 .692 3.70 .949 
  ด้านความรู้ 3.56 .537 3.85 .662 3.93 .639 3.40 .784 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.80 .523 4.03 .669 3.95 .686 3.40 .843 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.50 .688 3.83 .699 3.80 .696 3.40 .843 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.40 .598 3.77 .728 3.95 .686 3.50 .850 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.55 .605 3.77 .817 4.00 .725 3.30 .675 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.58 .390 3.93 .679 3.82 .571 3.43 .717 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.95 .510 4.17 .648 4.05 .669 3.70 .823 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.35 .489 3.80 .714 3.67 .730 3.40 .699 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.50 .607 3.83 .791 3.76 .539 3.30 .675 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.50 .513 3.93 .828 3.81 .680 3.30 .949 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 183 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  ประเดน็ บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  3.60 .496 4.02 .707 3.90 .545 3.58 .858 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.85 .489 4.10 .759 4.19 .602 3.70 .949 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.05 .605 3.80 .761 3.48 .750 3.20 1.033 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.90 .641 4.17 .747 4.14 .655 3.70 1.059 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.60 .681 4.00 .830 3.81 .680 3.70 .949 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.64 .490 3.80 .628 3.82 .653 3.45 .524 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.40 .598 3.77 .817 3.62 .805 3.00 .667 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.40 .598 3.63 .809 3.52 .814 3.10 .568 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.75 .550 3.77 .728 3.95 .740 3.70 .675 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .562 4.03 .615 4.19 .680 4.00 .667 

รวม 3.72 .448 3.98 .636 4.03 .520 3.54 .646 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 183 (ตอ่ )   /   สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบัิ ิ ณฑติ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  76  คน n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  63 คน n  =  15  จากบณัฑติทาํงาน  77 คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  47 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.26 .699 4.19 .582 3.99 .574 4.33 .534 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.39 .685 4.30 .571 4.20 .561 4.62 .518 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.39 .685 4.35 .813 3.93 1.033 4.25 .707 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.18 .819 4.10 .641 3.73 .799 4.25 .707 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.21 .787 4.15 .813 3.87 .834 4.25 .707 
5. การตรงต่อเวลา 4.14 .891 4.05 .887 3.79 .699 4.25 .707 
  ด้านความรู้ 3.79 .674 3.55 .719 3.33 .822 3.63 .567 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.82 .723 3.65 .813 3.40 1.056 3.50 .756 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.71 .713 3.55 .759 3.33 .900 3.50 .756 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.75 .752 3.55 .759 3.33 .816 3.75 .463 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.89 .786 3.45 .686 3.27 .884 3.75 .463 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.88 .643 3.70 .631 3.59 .585 3.69 .458 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.17 .711 4.10 .718 3.93 .475 4.00 .535 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.86 .743 3.60 .754 3.43 .852 3.62 .518 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.66 .670 3.45 .759 3.36 .745 3.50 .756 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.83 .759 3.65 .671 3.64 .633 3.62 .744 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 183 (ตอ่ )   /   สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  ประเดน็ ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  3.96 .651 3.89 .732 3.73 .421 4.22 .471 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.17 .658 4.15 .813 3.93 .616 4.38 .518 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.69 .806 3.25 .851 3.36 .745 4.00 .756 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.07 .799 4.25 .851 3.93 .475 4.25 .463 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.90 .772 3.90 .788 3.71 .469 4.25 .463 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.91 .642 3.75 .679 3.52 .576 3.59 .680 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.76 .636 3.65 .813 3.36 .842 3.50 .926 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.72 .702 3.50 .761 3.29 .726 3.38 1.188 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.97 .778 3.90 .912 3.71 .469 3.75 .463 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.17 .759 3.95 .605 3.71 .611 3.75 .463 

รวม 3.98 .597 3.83 .614 3.67 .485 3.91 .480 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 184  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวทยาการจดัการิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  

 (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ ) (การบญัชีบรหาริ ) (ธรุกจระหวางประเทศิ ่ ) (การจดัการโลจสตกส์ิ ิ ) 
 เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ 
 n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  80  คน n  =  30  จากบณัฑติทาํงาน  89 คน n  =  21  จากบณัฑติทาํงาน  105 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  42 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   20 100.0 27 90.0 19 90.5 9 90.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 17 85.0 25 83.3 15 71.4 6 60.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 19 95.0 22 73.3 16 76.2 10 100.0 
4. ขยนัอดทน 17 85.0 25 83.3 17 81.0 9 90.0 
5. การตรงต่อเวลา 16 80.0 19 63.3 16 76.2 8 80.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 10.0 16 53.3 3 14.3 3 30.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  3 15.0 8 26.7 5 23.8 3 30.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3 15.0 4 13.3 8 38.1 3 30.0 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4 20.0 9 30.0 6 28.6 1 10.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 14 70.0 18 60.0 17 81.0 8 80.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  10 50.0 10 33.3 9 42.9 3 30.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   7 35.0 11 36.7 6 28.6 5 50.0 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 6 30.0 10 33.3 8 38.1 5 50.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       10 50.0 15 50.0 10 47.6 4 40.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3 15.0 7 23.3 5 23.8 1 10.0 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 18 90.0 26 86.7 18 85.7 10 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 11 55.0 11 36.7 9 42.9 4 40.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 8 40.0 4 13.3 2 9.5 2 20.0 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 3.3 - - 1 10.0 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 8 40.0 11 36.7 12 57.1 2 20.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 13 65.0 11 36.7 9 42.9 3 30.0 



ตารางที่ 184 (ตอ่ )    /   สาขาการจดัการ    การเงน   การตลาด    การโรงแรมิ  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  บรหารธรุกจบณัฑติ ิ ิ  ศลปศาสตริ บณัฑติ  

 (การจดัการ) (การเงนิ ) (การตลาด) (การโรงแรม) 
 เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ เลือก  (คน) รอ้ยละ 
 n  =  29  จากบณัฑติทาํงาน  76  คน n  =  20  จากบณัฑติทาํงาน  63 คน n  =  15  จากบณัฑติทาํงาน  77 คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  47 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   27 93.1 19 95.0 13 86.7 8 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 21 72.4 16 80.0 7 46.7 7 87.5 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 24 82.8 15 75.0 11 73.3 19 90.5 
4. ขยนัอดทน 25 86.2 18 90.0 14 93.3 7 87.5 
5. การตรงต่อเวลา 19 65.5 11 55.0 11 73.3 7 87.5 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 6 20.7 4 20.0 5 33.3 1 12.5 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  7 24.1 2 10.0 6 40.0 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 6 20.7 6 30.0 2 13.3 1 12.5 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 8 27.6 8 40.0 6 40.0 2 25.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 22 75.9 15 75.0 11 73.3 6 75.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  15 51.7 4 20.0 4 26.7 7 87.5 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   7 24.1 7 35.0 8 53.5 1 12.5 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 13 44.8 7 35.0 9 60.0 4 50.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       19 65.5 11 55.0 2 13.3 5 62.5 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3 10.3 8 40.0 4 26.7 2 25.0 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 25 86.2 18 90.0 11 73.3 1 12.5 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 14 48.3 11 55.0 4 26.7 5 62.5 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 3.4 - - 1 6.7 - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 3.4 1 5.0 - - 1 12.5 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 13 44.8 12 60.0 9 60.0 - - 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 12 41.4 7 35.0 2 13.3 1 12.5 



ตารางที่ 185  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วทยาศาสตร ์ศรีราชาิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                               (n =  24) 

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 13 54.2              1 - 6 เดอืน - - 

           หญงิ 11 45.8              7- 12 เดอืน 13 54.2 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 6 25.0 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 6 25.0             19 เดอืนขึน้ไป  2 8.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 17 70.8              ไมร่ะบุ 3 12.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก - -   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 4.2              รฐับาล  4 16.7 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  1 4.2 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 5 20.8              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           5 - 9 ปี 4 16.7              เอกชน 19 79.2 

           10 - 14 ปี 7 29.2      

           15 - 19 ปี 2 8.3      

           20 - 24 ปี 3 12.5      

           25 ปีขึน้ไป 3 12.5      
 
 
 
 
 
 
                    



ตารางที่ 186  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 24) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  20.3 60.2 18.6 0.8 -  100.0 4.00 .482 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 33.3  (8) 50.0  (12) 16.7  (4) - -  100.0  (24) 4.17 .702 บอ่ยมาก 

20.8  (5) 62.5  (15) 16.7  (4) - -  100.0  (24) 4.04 .624 2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน บอ่ยมาก 
12.5  (3) 58.3  (14) 25.0  (6) 4.2  (1) -  100.0  (24) 3.79 .721 3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม บอ่ยมาก 

4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 26.1  (6) 56.4  (13) 17.4  (4) - -  100.0  (23) 4.09 .668 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  8.7   (2) 73.9  (17) 17.4  (4) - -  100.0  (23) 3.91 .515 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 6.4 52.1 38.3 3.2 -  100.0 3.62 .543 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.3  (1) 52.2  (12) 43.5  (10)  - -  100.0  (23) 3.61 .583 บอ่ยมาก 

- 50.0  (12) 45.8  (11) 4.2  (1) - 100.0  (24) 3.46 .588 2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 
    จบัใจความได ้

บอ่ย 

12.5  (3) 54.2  (13) 33.3  (8) - - 100.0  (24) 3.79 .658 3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 8.7   (2) 52.2  (12) 30.4  (7) 8.7  (2) - 100.0  (23) 3.61 .783 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.5 37.5 36.5 13.5 -  100.0 3.49 .720 บอย่  
8.3   (2) 54.2  (13) 25.0  (6) 12.5  (3) - 100.0  (24) 3.58 .830 1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ บอ่ยมาก 

2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 16.7  (4) 29.2  (7) 41.7  (10) 12.5  (3) - 100.0  (24) 3.50 .933 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

16.7  (4) 37.5  (9) 29.2  (7) 16.7  (4) - 100.0  (24) 3.54 .977 3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง บอ่ยมาก 
8.3   (2) 29.2  (7) 50.0  (12) 12.5  (3) - 100.0  (24) 3.33 .816 4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง บอ่ย 

 



ตารางที่ 186 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  20.0 
 

57.5 
 

21.7 
 

0.8 
 

-  100.0 3.97 .489 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 33.3  (8) 50.0  (12) 16.7  (4) - -  100.0  (24) 4.17 .702 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 20.8  (5) 62.5  (15) 16.7  (4) - -  100.0  (24) 4.04 .624 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  25.0  (6) 58.3  (14) 16.7  (4) - -  100.0  (24) 4.08 .654 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 16.7  (4) 50.0  (12) 33.3  (8) - -  100.0  (24) 3.83 .702 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.2   (1) 66.7  (16) 25.0  (6) 4.2  (1) -  100.0  (24) 3.71 .624 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       11.5 

 
46.9 

 
31.3 

 
10.4 

 
-  100.0 3.59 .565 

      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 12.5  (3) 37.5  (9) 33.3  (8) 16.7  (4) -  100.0  (24) 3.46 .932 
    และแปลผล 

บอ่ย 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  -  29.2  (7) 50.0  (12) 20.8  (5)  - 100.0  (24) 3.08 .717 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขีั ยนได ้ 4.2  (1) 62.5  (15) 29.2  (7) 4.2  (1) -  100.0  (24) 3.67 .637 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 29.2  (7) 58.3  (14) 12.5  (3) -  -  100.0  (24) 4.17 .637 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 14.7 51.5 28.4 5.3 -  100.0 3.77 .466 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 187  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 24) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 16.2 61.5 20.5 1.7  - 100.0 3.93 0.469 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 33.3  (8) 50.0  (12) 16.7  (4)  -  - 100.0  (24) 4.17 .702 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 12.5  (3) 58.3  (14) 25.0  (6) 4.2  (1)  - 100.0  (24) 3.79 .721 บอ่ยมาก 

26.1  (6) 56.4  (13) 17.4  (4)  -  - 100.0  (23) 4.09 .668 3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ บอ่ยมาก 
8.7   (2) 73.9  (17) 17.4  (4)  -  - 100.0  (23) 3.91 .515 4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  บอ่ยมาก 

 - 66.7  (16) 25.0  (6) 4.2  (1)  - 100.0  (23) 3.71 .624 5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  14.7 48.4 33.7 3.2  - 100.0 3.76 .566 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 20.8  (5) 62.5  (15) 16.7  (4)  -  - 100.0  (24) 4.04 .624 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.3   (1) 52.2  (12) 43.5  (10)  -  - 100.0  (23) 3.61 .583 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญัหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 16.7  (4) 29.2  (7) 41.7  (10) 12.5  (3)  - 100.0  (24) 3.50 .933 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 16.7  (4) 50.0  (12) 33.3  (8)  -  - 100.0  (24) 3.83 .702 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 10.0 46.4 33.9 9.6  - 100.0 3.58 .556 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื      - 50.0  (12) 45.8  (11) 4.2  (1)  - 100.0  (24) 3.46 .588 
   จบัใจความได ้

บอ่ย 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 12.5  (3) 54.2  (13) 33.3  (8)  -  - 100.0  (24) 3.79 .658 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     8.7  (2) 52.2  (12) 30.4  (7) 8.7  (2)  - 100.0  (23) 3.61 .783 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 8.3  (2) 54.2  (13) 25.0  (6) 12.5  (3)  - 100.0  (24) 3.58 .830 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 16.7  (4) 37.5  (9) 29.2  (7) 16.7  (4)  - 100.0  (24) 3.54 .977 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 187 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงอิ อกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 8.3  (2) 29.2  (7) 50.0  (12) 12.5  (3)  - 100.0  (24) 3.33 .816 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 12.5  (3) 37.5  (9) 33.3  (8) 16.7  (4)  - 100.0  (24) 3.46 .932 
    และแปลผล 

บอ่ย 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  -  29.2  (7) 50.0  (12) 20.8  (5)  - 100.0  (24) 3.08 .717 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  4.2  (1) 62.5  (15) 29.2  (7) 4.2  (1)  - 100.0  (24) 3.67 .637 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    29.2  (7) 58.3  (14) 12.5  (3)  -  - 100.0  (24) 4.17 .637 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 26.4 56.9 16.7  -  - 100.0 4.10 .577 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 33.3  (8) 50.0  (12) 16.7  (4)  -  - 100.0  (24) 4.17 .702 บอ่ยมาก 

20.8  (5) 62.5  (15) 16.7  (4)  -  - 100.0  (24) 4.04 .624 2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  25.0  (6) 58.3  (14) 16.7  (4)  -  - 100.0  (24) 4.08 .654 บอ่ยมาก 

รวม 13.9 52.0 28.7 5.4  - 100.0 3.77 .466 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 188  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 24) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  20.8 51.7 25.0 2.5 - 100.0 3.91 .607 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 37.5  (9) 45.8  (11) 16.7  (4) - - 100.0  (24) 4.21 .721 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 33.3  (8) 54.2  (13) 12.5  (3) - - 100.0  (24) 4.21 .658 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 12.5  (3) 45.8  (11) 41.7  (10) - - 100.0  (24) 3.71 .690 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  12.5  (3) 54.2  (13) 29.2  (7) 4.2  (1) - 100.0  (24) 3.75 .737 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 8.3  (2) 58.3  (14) 25.0  (6) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.67 .761 มาก 
  ด้านความรู้ 5.2 50.0 42.7 2.1 - 100.0 3.58 .545 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.2  (1) 54.2  (13) 41.7  (10) - - 100.0  (24) 3.62 .576 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 8.3  (2) 45.8  (11) 45.8  (11) - - 100.0  (24) 3.62 .647 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.2  (1) 45.8  (11) 50.0  (12) - - 100.0  (24) 3.54 .588 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.2  (1) 54.2  (13) 33.3  (8) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.54 .721 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.5 49.0 34.4 4.2 - 100.0 3.70 .630 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 20.8  (5) 54.2  (13) 25.0  (6) - - 100.0  (24) 3.96 .690 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 16.7  (4) 45.8  (11) 33.3  (8) 4.2  (1) - 100.0  (24) 3.75 .794 มาก 
3. 4.2  (1) 45.8  (11) 45.8  (11) 4.2  (1) - 100.0  (24) 3.50 .659 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหั า 

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 8.3  (2) 50.0  (12) 33.3  (8) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.58 .776 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 188 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             17.7 
 

41.7 
 

34.4 
 

6.3 
 

- 100.0 
 

3.71 .666 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 37.5  (9) 33.3  (8) 25.0  (6) 4.2  (1) - 100.0  (24) 4.04 .908 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 37.5  (9) 54.2  (13) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.29 .624 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 25.0  (6) 50.0  (12) 16.7  (4) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.92 .881 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 8.3  (2) 45.8  (11) 41.7  (10) 4.2  (1) - 100.0  (24) 3.58 .717 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       7.3 

 
56.3 

 
32.3 

 
4.2 

 
- 100.0 

 
3.67 .535 

       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 58.3  (14) 33.3  (8) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.50 .659 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั - 50.0  (12) 41.7  (10) 8.3  (2) - 100.0  (24) 3.42 .654 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      8.3  (2) 50.0  (12) 41.7  (10) - - 100.0  (24) 3.67 .637 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 20.8  (5) 66.7  (16) 12.5  (3) - - 100.0  (24) 4.08 .584 มาก 

รวม 13.1 49.8 33.3 3.8 - 100.0 3.72 .523 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 189  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 24) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.91 78.20 3.6400     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.71 74.20 2.8400 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.21 84.20 4.8400            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.21 84.20 4.8400   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.04 80.80 4.1600 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.71 74.20 2.8400   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.29 65.80 1.1600 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.75 75.00 3.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.92 78.40 3.6800 

5. การตรงต่อเวลา 3.67 73.40 2.6800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.58 71.60 2.3200 

  ด้านความรู้ 3.58 71.60 2.3200    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.67 73.40 2.6800 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.62 72.40 2.4800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.62 72.40 2.4800          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.54 70.80 2.1600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.50 70.00 2.0000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.54 70.80 2.1600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.42 68.40 1.6800 

  3.70 74.00 2.8000      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.96 79.20 3.8400   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.67 73.40 2.6800 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.75 75.00 3.0000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.08 81.60 4.3200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.50 70.00 2.0000       คอมพวิเตอร ์    
   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.72 74.40 2.8800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.58 71.60 2.3200        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 190  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 24)    
ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 
1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   10 2 1 1 3 1 - 1 - 2 21 87.5 6.708 1 
2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 4 3 3 2 1 2 - - 2 21 87.5 6.167 2 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 5 3 4 1 1 1 - 2 - 2 19 79.2 5.625 3 
4. ความขยนัอดทน 1 5 4 2 1 1 2 2 - - 18 75.0 5.250 4 
5. การตรงต่อเวลา - 3 3 2 1 - 1 2 - 1 13 54.2 3.417 5 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 - 2 1 2 1 2 2 1 - 13 54.2 3.167 6 
7. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 1 - 5 1 3 1 1 - 1 13 54.2 3.042 7 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 1 1 2 1 - 1 4 - 2 2 14 58.3 2.875 8 
9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - - 1 2 3 - 1 2 4 1 14 58.3 2.458 9 
10.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้  - 1 1 - 3 3 - 1 - 3 12 50.0 2.333 10 
11.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - 3 1 1 3 1 1 3 13 54.2 2.167 11 
12.ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - 1 - 1 1 2 1 - 4 - 10 41.7 1.833 12 
13.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 1 - - - 1 3 2 4 2 13 54.2 1.750 13 
14.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 1 - - 1 1 1 4 3 - 11 45.8 1.750 13 
15.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 - - - 2 1 - - 3 1 8 33.3 1.417 14 
16.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 1 - 1 2 - 1 2 1 8 33.3 1.333 15 
17.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 1 1 1 - - - 1 - 1 5 20.8 1.167 16 
18.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - 2 2 - - - 4 16.7 0.750 17 
19.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - - 1 1 2 - 2 6 25.0 0.708 18 
20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 - - - - - - - 1 4.2 0.333 19 
21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - 1 - - - - - 1 4.2 0.250 20 



ตารางที่ 191  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 14  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.89 .473 4.14 .481 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.07 .730 4.30 .675 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.07 .616 4.00 .667 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.64 .745 4.00 .667 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 3.85 .689 4.40 .516 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.85 .376 4.00 .667 
  ด้านความรู้ 3.65 .536 3.58 .578 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.77 .599 3.40 .516 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.43 .514 3.50 .707 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.79 .579 3.80 .789 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.62 .768 3.60 .843 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.46 .759 3.53 .702 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.57 .756 3.60 .966 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและั ใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้ 3.43 .852 3.60 1.075 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.64 1.008 3.40 .966 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.21 .975 3.50 .527 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราิ ะห ์      บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 191 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรริ มที่แสดงออกของบณัฑติ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  3.87 .506 4.10 .455 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.07 .730 4.30 .675 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 3.86 .663 4.30 .483 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการั ประนีประนอม 3.86 .535 4.40 .699 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.79 .699 3.90 .738 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.79 .426 3.60 .843 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.55 .644 3.65 .459 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.50 1.019 3.40 .843 
2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  ั อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.07 .829 3.10 .568 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.50 .650 3.90 .568 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.14 .663 4.20 .632 

รวม 3.72 .502 3.83 .434 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 192  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทิ ยาศาสตร ์ศรีราชา  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 14  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.83 .446 4.06 .490 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.07 .730 4.30 .675 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.64 .745 4.00 .667 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 3.85 .689 4.40 .516 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.85 .376 4.00 .667 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 3.79 .426 3.60 .843 
  ด้านมงุมัน่่  3.79 .576 3.73 .583 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.07 .616 4.00 .667 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.77 .599 3.40 .516 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได้ั  3.43 .852 3.60 1.075 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.79 .699 3.90 .738 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.56 .597 3.60 .529 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.43 .514 3.50 .707 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.79 .579 3.80 .789 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.62 .768 3.60 .843 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.57 .756 3.60 .966 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 192 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.64 1.008 3.40 .966 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.21 .975 3.50 .527 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.50 1.019 3.40 .843 
8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเั พยีงพอต่อการใชง้าน 3.07 .829 3.10 .568 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์  ั  3.50 .650 3.90 .568 
10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอรเ์พือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.14 .663 4.20 .632 
  ด้านสามคัคี 3.93 .573 4.33 .521 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.07 .730 4.30 .675 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 3.86 .663 4.30 .483 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการประนีประนอมั  3.86 .535 4.40 .699 

รวม 3.72 .502 3.83 .434 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 193  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชาิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 14  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.81 .630 4.04 .580 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.21 .802 4.20 .632 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.00 .679 4.50 .527 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.64 .633 3.80 .789 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.64 .745 3.90 .738 
5. การตรงต่อเวลา 3.57 .756 3.80 .789 
  ด้านความรู้ 3.68 .541 3.45 .550 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.79 .579 3.40 .516 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.71 .611 3.50 .707 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.57 .514 3.50 .707 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.64 .745 3.40 .699 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.77 .710 3.60 .516 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.93 .730 4.00 .667 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.79 .893 3.70 .675 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.57 .646 3.40 .699 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.79 .802 3.30 .675 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  
 



ตารางที่ 193 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและความรบัผดชอบิ  3.59 .669 3.88 .659 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.86 .949 4.30 .823 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.29 .726 3.30 .483 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.71 .825 4.20 .919 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.50 .519 3.70 .949 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.70 .565 3.63 .517 
1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.57 .646 3.40 .699 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.50 .650 3.30 .675 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.64 .745 3.70 .483 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.07 .616 4.10 .568 

รวม 3.71 .584 3.73 .454 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 194  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวทยาศาสตร ์ศรีราชา ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร    
 

 หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑิ ิต 
ลกัษณะของบณัฑติ  (วทยาการคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วทยาศาสตร์ิ สงแวดล้อมิ่ ) 

 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  = 14  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน n  = 10  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   13 92.9 8 80.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 7 50.0 3 30.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 11 78.6 8 80.0 
4. ขยนัอดทน 11 78.6 7 70.0 
5. การตรงต่อเวลา 7 50.0 6 60.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 8 57.1 5 50.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 14.3 2 20.0 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4 28.6 2 20.0 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 5 35.7 6 60.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 10 71.4 4 40.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  6 42.9 7 70.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   8 57.1 6 60.0 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 5 35.7 7 70.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       6 42.9 2 20.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2 14.3 3 30.0 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 12 85.7 9 90.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 6 42.9 7 70.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 7.1 - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 10.0 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 8 57.1 5 50.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 6 42.9 2 20.0 



ตารางที่ 195  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วศวกรรมศาสตรศ์รีราชาิ  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 40)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 35 87.5              1 - 6 เดอืน - - 
           หญงิ 5 12.5              7- 12 เดอืน 17 42.5 
2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 15 37.5 
           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 6 15.0             19 เดอืนขึน้ไป  2 5.0 
           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 30 75.0              ไมร่ะบุ 6 15.0 
           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 3 7.5   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ  1 2.5              รฐับาล  - - 
3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  - - 
           ไมเ่กนิ 5 ปี 11 27.5              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 
           5 - 9 ปี 20 50.0              เอกชน 40 100.0 

           10 - 14 ปี 8 20.0      

           15 - 19 ปี 1 2.5      

           20 - 24 ปี - -      

           25 ปีขึน้ไป - -      
 
 
 
 
 
 
                   



ตารางที่ 196  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชา ิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 40) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมาก บอ่ย ไมบ่อ่ย ไมบ่อ่ยเลย รวม   S.D. ระดบั

พฤตกิรรม 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  37.9 43.1 18.5 0.5 - 100.0 4.18 .630 บอ่ยมาก 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 46.2  (18) 46.2  (18) 7.7  (3) - - 100.0  (39) 4.38 .633 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 35.9  (14) 41.0  (16) 23.1  (9) - - 100.0  (39) 4.13 .767 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 41.0  (16) 38.5  (15) 17.9  (7) 2.6  (1) - 100.0  (39) 4.18 .823 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 38.5  (15) 51.3  (20) 10.3  (4) - - 100.0  (39) 4.28 .647 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  28.2  (11) 38.5  (15) 33.3  (13) - - 100.0  (39) 3.95 .793 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 20.6 43.8 31.9 3.8 - 100.0 3.81 .729 บอ่ยมาก 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 20.0  (8) 42.5  (17) 35.0  (14) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.80 .791 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 20.0  (8) 45.0  (18) 35.0  (14) - - 100.0  (40) 3.85 .736 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   25.0  (10) 42.5  (17) 27.5  (11) 5.0  (2) - 100.0  (40) 3.88 .853 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 17.5  (7) 45.0  (18) 30.0  (12) 7.5  (3) - 100.0  (40) 3.72 .847 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 25.6 35.6 33.8 3.8 1.3 100.0 3.81 .831 บอ่ยมาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 22.5  (9) 47.5  (19) 27.5  (11) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.90 .778 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 22.5  (9) 35.0  (14) 42.5  (17) - - 100.0  (40) 3.80 .791 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 30.0  (12) 30.0  (12) 32.5  (13) 5.0  (2) 2.5  (1) 100.0  (40) 3.80 1.018 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 27.5  (11) 30.0  (12) 32.5  (13) 7.5  (3) 2.5  (1) 100.0  (40) 3.72 1.037 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 196 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  34.4 
 

50.3 
 

14.4 
 

1.0 
 

- 
 

100.0 4.18 .601 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 41.0  (16) 48.7  (19) 10.3  (4) - - 100.0  (39) 4.31 .655 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 38.5  (15) 56.4  (22) 5.1  (2) - - 100.0  (39) 4.33 .577 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํั งานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอม 30.8  (12) 59.0  (23) 10.3  (4) - - 100.0  (39) 4.21 .615 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 33.3  (13) 38.5  (15) 23.1  (9) 5.1  (2) - 100.0  (39) 4.00 .889 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 28.2  (11) 48.7  (19) 23.1  (9) - - 100.0  (39) 4.05 .724 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       22.4 

 
48.1 

 
24.4 

 
4.5 

 
0.6 

 
100.0 3.87 .664 

      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บอยมาก่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 17.9  (7) 48.7  (19) 30.8  (12) 2.6  (1) - 100.0  (39) 3.82 .756 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  15.4  (6) 33.3  (13) 33.3  (13) 15.4  (6) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.44 1.021 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  25.6  (10) 53.8  (21) 20.5  (8) - - 100.0  (39) 4.05 .686 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 30.8  (12) 56.4  (22) 12.8  (5) - - 100.0  (39) 4.18 .644 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 28.9 44.3 23.9 2.5 0.3 100.0 3.98 .622 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 197   ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชาิ   ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
                        จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 40) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 36.4 44.6 18.5 0.5 - 100.0 4.17 .607 บอยมาก่  
46.2  (18) 46.2  (18) 7.7  (3) - - 100.0  (39) 4.38 .633 1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 
41.0  (16) 38.5  (15) 17.9  (7) 2.6  (1) - 100.0  (39) 4.18 .823 2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม บอ่ยมาก 
38.5  (15) 51.3  (20) 10.3  (4) - - 100.0  (39) 4.28 .647 3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ บอ่ยมาก 
28.2  (11) 38.5  (15) 33.3  (13) - - 100.0  (39) 3.95 .793 4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  บอ่ยมาก 
28.2  (11) 48.7  (19) 23.1  (9) - - 100.0  (39) 4.05 .724 5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง บอ่ยมาก 

  ด้านมงุมัน่่  27.8 39.2 31.0 1.9 - 100.0 3.92 .690 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 35.9  (14) 41.0  (16) 23.1  (9) - - 100.0  (39) 4.13 .767 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 20.0  (8) 42.5  (17) 35.0  (14) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.80 .791 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มัั กจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 22.5  (9) 35.0  (14) 42.5  (17) - - 100.0  (40) 3.80 .791 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 33.3  (13) 38.5  (15) 23.1  (9) 5.1  (2) - 100.0  (39) 4.00 .889 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 23.2 43.2 28.3 4.5 0.8 100.0 3.82 .701 บอยมาก่  
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     20.0  (8) 45.0  (18) 35.0  (14) - - 100.0  (40) 3.85 .736 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 25.0  (10) 42.5  (17) 27.5  (11) 5.0  (2) - 100.0  (40) 3.88 .853 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     17.5  (7) 45.0  (18) 30.0  (12) 7.5  (3) - 100.0  (40) 3.72 .847 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 22.5  (9) 47.5  (19) 27.5  (11) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.90 .778 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 30.0  (12) 30.0  (12) 32.5  (13) 5.0  (2) 2.5  (1) 100.0  (40) 3.80 1.018 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 197 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสิ ดงออกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 27.5  (11) 30.0  (12) 32.5  (13) 7.5  (3) 2.5  (1) 100.0  (40) 3.72 1.037 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 17.9  (7) 48.7  (19) 30.8  (12) 2.6  (1) - 100.0  (39) 3.82 .756 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  15.4  (6) 33.3  (13) 33.3  (13) 15.4  (6) 2.6  (1) 100.0  (39) 3.44 1.021 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  25.6  (10) 53.8  (21) 20.5  (8) - - 100.0  (39) 4.05 .686 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    30.8  (12) 56.4  (22) 12.8  (5) - - 100.0  (39) 4.18 .644 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 36.8 54.7 8.5 - - 100.0 4.28 .570 บอยมาก่  
41.0  (16) 48.7  (19) 10.3  (4) - - 100.0  (39) 4.31 .655 1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ บอ่ยมาก 
38.5  (15) 56.4  (22) 5.1  (2) - - 100.0  (39) 4.33 .577 2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 

3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  30.8  (12) 59.0  (23) 10.3  (4) - - 100.0  (39) 4.21 .615 บอ่ยมาก 
รวม 28.9 44.3 23.9 2.5 0.3 100.0 3.98 .622 บ่อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 198  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชาิ   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 40) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  39.2 41.8 15.5 3.6 - 100.0 4.18 .688 มาก 
53.8  (21) 38.5  (15) 7.7  (3) - - 100.0  (39) 4.46 .643 1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มาก 
48.7  (19) 46.2  (18) 5.1  (2) - - 100.0  (39) 4.44 .598 2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน มาก 
25.6  (10) 51.3  (20) 17.9  (7) 5.1  (2) - 100.0  (39) 3.97 .811 3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน มาก 
38.5  (15) 33.3  (13) 23.1  (9) 5.1  (2) - 100.0  (39) 4.05 .916 4. มคีวามขยนัอดทน  มาก 

5. การตรงต่อเวลา 28.9  (11) 39.5  (15) 23.7  (9) 7.9  (3) - 100.0  (38) 3.89 .924 มาก 
  ด้านความรู้ 21.8 39.7 35.9 2.6 - 100.0 3.81 .749 มาก 

28.2  (11) 38.5  (15) 30.8  (12) 2.6  (1) - 100.0  (39) 3.92 .839 1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน มาก 
20.5  (8) 41.0  (16) 35.6  (14) 2.6  (1) - 100.0  (39) 3.79 .801 2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู มาก 
17.9  (7) 41.0  (16) 38.5  (15) 2.6  (1) - 100.0  (39) 3.74 .785 3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ มาก 
20.5  (8) 38.5  (15) 38.5  (15) 2.6  (1) - 100.0  (39) 3.77 .810 4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 24.4 44.4 28.8 2.5 - 100.0 3.91 .729 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 30.0  (12) 45.0  (18) 25.0  (10) - - 100.0  (40) 4.05 .749 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 22.5  (9) 42.5  (17) 32.5  (13) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.85 .802 มาก 
3. 20.0  (8) 47.5  (19) 30.0  (12) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.85 .770 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 25.0  (10) 42.5  (17) 27.5  (11) 5.0  (2) - 100.0  (40) 3.88 .853 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 198 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             26.9 
 

41.9 
 

27.5 
 

3.8 
 

- 
 

100.0 
 

3.92 .701 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 37.5  (15) 52.5  (21) 10.0  (4) - - 100.0  (40) 4.28 .640 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 17.5  (7) 27.5  (11) 45.0  (18) 10.0  (4) - 100.0  (40) 3.52 .905 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 32.5  (13) 40.0  (16) 27.5  (11) - - 100.0  (40) 4.05 .783 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 20.0  (8) 47.5  (19) 27.5  (11) 5.0  (2) - 100.0  (40) 3.82 .813 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       20.6 

 
50.6 

 
25.6 

 
3.1 

 
- 
 

100.0 
 

3.89 .638 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 20.0  (8) 42.5  (17) 32.5  (13) 5.0  (2) - 100.0  (40) 3.78 .832 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 15.0  (6) 47.5  (19) 32.5  (13) 5.0  (2) - 100.0  (40) 3.72 .784 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      20.0  (8) 52.5  (21) 25.0  (10) 2.5  (1) - 100.0  (40) 3.90 .744 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 27.5  (11) 60.0  (24) 12.5  (5) - - 100.0  (40) 4.15 .622 มาก 

รวม 27.1 43.6 26.1 3.1 - 100.0 3.96 .654 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 199  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                              (n = 40) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.18 83.60 4.7200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.92 78.40 3.6800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.46 89.20 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.44 88.80 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.28 85.60 5.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.97 79.40 3.8800   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.52 70.40 2.0800 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.05 81.00 4.2000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.05 81.00 4.2000 

5. การตรงต่อเวลา 3.89 77.80 3.5600   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.82 76.40 3.2800 

  ด้านความรู้ 3.81 76.20 3.2400    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.89 77.80 3.5600 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.92 78.40 3.6800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.79 75.80 3.1600          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.74 74.80 2.9600   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.78 75.60 3.1200 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.77 75.40 3.0800   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.72 74.40 2.8800 

  3.91 78.20 3.6400      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.05 81.00 4.2000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.90 78.00 3.6000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.85 77.00 3.4000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.15 83.00 4.6000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.85 77.00 3.4000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.96 79.20 3.8400 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.88 77.60 3.5200        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 200  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ วศวกรรมศาสตรศ์รีราชาิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 40)                                                       
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   19 4 3 3 1 2 3 - - 1 36 90.0 7.500 1 

2. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 2 8 10 - 1 3 2 5 3 3 37 92.5 5.625 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 4 7 3 6 2 3 3 2 1 33 82.5 5.125 3 

4. ความขยนัอดทน 3 3 5 7 2 4 1 2 1 1 29 72.5 4.775 4 

5. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 5 2 2 2 4 3 3 - 4 1 26 65.0 3.950 5 

6. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 5 4 3 2 3 2 - 3 6 29 72.5 3.875 6 

7. การตรงต่อเวลา - 3 - 8 6 3 1 3 2 3 29 72.5 3.850 7 

8. ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   1 2 1 3 3 4 4 2 1 1 22 55.0 3.000 8 

9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั      1 - 3 - 3 3 3 4 1 2 20 50.0 2.600 9 

10. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1 3 1 1 1 1 1 5 5 - 19 47.5 2.300 10 

11. การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 1 - 3 4 - 4 - 4 2 18 45.0 2.000 11 

12. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 - 1 1 2 2 - 2 5 3 17 42.5 1.650 12 

13. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 - 1 3 - 1 3 - - - 10 25.0 1.650 12 

14. ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1 2 - 1 1 1 - 2 4 5 17 42.5 1.625 13 

15. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 1 2 - 1 - 2 2 - 1 10 25.0 1.450 14 

16. การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - 1 7 3 1 2 14 35.0 1.150 15 

17. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - 1 3 3 - 1 1 1 10 25.0 1.150 15 

18. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 1 - - - 2 1 1 1 2 8 20.0 0.900 16 

19. ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - 1 - - - 2 2 1 - 5 11 27.5 0.875 17 

20. ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - 1 - - - 1 - - 2 5.0 0.250 18 

21. การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - 2 1 - 3 7.5 0.200 19 



ตารางที่ 201  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชา  ิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑิต วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมิ อตุสาหการ) (วศวกรรมิ เครื่องกล) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 11  จากบณัฑติ n = 8  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 16  จากบณัฑติ n =1  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 41 คน ทาํงาน 30 คน ทาํงาน 28 คน ทาํงาน 50 คน ทาํงาน 3 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.51 .647 3.95 .475 4.30 .529 4.00 .650 4.80 - 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.64 .505 4.12 .641 4.50 .577 4.27 .704 5.00 - 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.45 .820 4.12 .641 4.25 .500 3.80 .775 5.00 - 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.55 .688 3.88 .641 4.00 .816 4.07 .961 5.00 - 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.55 .688 4.00 .535 4.75 .500 4.07 .594 5.00 - 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.36 .809 3.62 .744 4.00 .816 3.80 .775 4.00 - 
  ด้านความรู ้ 4.16 .744 3.56 .776 3.56 .427 3.73 .733 4.25 - 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.18 .751 3.62 .916 3.50 .577 3.69 .793 4.00 - 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ   
    หรอืจบัใจความได ้

4.27 
 

.786 
 

3.50 
 

.535 
 

3.50 
 

.577 
 

3.81 
 

.750 
 

4.00 
 

- 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.09 
 

.944 
 

3.50 
 

.926 
 

3.75 
 

.500 
 

3.87 
 

.806 
 

5.00 
 

- 

4. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 4.09 
 

.831 
 

3.62 
 

.916 
 

3.50 
 

.577 
 

3.56 
 

.892 
 

4.00 
 

- 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 201 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.14 .793 3.63 .886 3.63 .323 3.66 .894 4.75 - 
1. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 4.36 .674 3.88 .641 3.50 .577 3.69 .873 4.00 - 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั    
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

4.18 
 

.751 
 

3.62 
 

.744 
 

3.50 
 

.577 
 

3.63 
 

.806 
 

5.00 
 

- 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.09 .944 3.50 1.195 3.75 .500 3.69 1.078 5.00 - 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่ง 
    ต่อเนื่อง 

3.91 
 

1.044 
 

3.50 
 

1.195 
 

3.75 
 

.500 
 

3.62 
 

1.088 
 

5.00 
 

- 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่  
        และความรบัผดชอบิ  

4.30 
 

.701 
 

3.95 
 

.366 
 

4.40 
 

.516 
 

4.11 
 

.637 
 

5.00 
 

- 
 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.40 .843 4.12 .354 4.50 .577 4.25 .683 5.00 - 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.50 .707 4.00 .535 4.50 .577 4.31 .479 5.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 
   ประนีประนอม 

4.30 
 

.675 
 

3.87 
 

.354 
 

4.50 
 

.577 
 

4.19 
 

.655 
 

5.00 
 

- 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.20 1.033 3.88 .641 4.00 .816 3.88 .957 5.00 - 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.10 .738 3.88 .641 4.50 .577 3.94 .772 5.00 - 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 



ตารางที่  201 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร    
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

3.93 
 

.746 
 

3.59 
 

.442 
 

4.00 
 

.354 
 

3.89 
 

.753 
 

4.75 
 

- 
 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในวเิคราะห ์
    และแปลผล 

3.90 
 

.738 
 

3.62 
 

.744 
 

3.75 
 

.500 
 

3.88 
 

.885 
 

4.00 
 

- 
 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  และ  
   เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.50 
 

1.179 
 

2.88 
 

.991 
 

3.50 
 

.577 
 

3.56 
 

.964 
 

5.00 
 

- 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน ั และเขยีน 
   ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 
 

.816 
 

3.87 
 

.354 
 

4.25 
 

.500 
 

4.06 
 

.772 
 

5.00 
 

- 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  4.30 
 

.823 
 

4.00 
 

.000 
 

4.50 
 

.577 
 

4.06 
 

.680 
 

5.00 
 

- 
   เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

รวม 4.20 .613 3.76 .519 4.01 .402 3.90 .708 4.73 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 202  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชา  ิ ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่ิ องกล) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 11  จากบณัฑติ n = 8  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 16  จากบณัฑติ n =1  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 41 คน ทาํงาน 30 คน ทาํงาน 28 คน ทาํงาน 50 คน ทาํงาน 3 คน 
  ด้านสาํนึกดี 4.48 .567 3.90 .441 4.35 .597 4.03 .650 4.80 - 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพือ่นรว่มงาน 4.64 .505 4.12 .641 4.50 .577 4.27 .704 5.00 - 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.55 .688 3.88 .641 4.00 .816 4.07 .961 5.00 - 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.55 .688 4.00 .535 4.75 .500 4.07 .594 5.00 - 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  4.36 .809 3.62 .744 4.00 .816 3.80 .775 4.00 - 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง  4.10 .738 3.88 .641 4.50 .577 3.94 .772 5.00 - 
  ด้านมงุมัน่่  4.23 .629 3.81 .637 3.81 .427 3.75 .779 4.75 - 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.45 .820 4.12 .641 4.25 .500 3.80 .775 5.00 - 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.18 .751 3.62 .916 3.50 .577 3.69 .793 4.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะั  
    และใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้

4.18 
 

.751 
 

3.62 
 

.744 
 

3.50 
 

.577 
 

3.63 
 

.806 
 

5.00 
 

- 
 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค   4.20 1.033 3.88 .641 4.00 .816 3.88 .957 5.00 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 



ตารางที่ 202  (ตอ่ ) 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญิ า  หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสรา้งสรรค ์ 4.00 .747 3.59 .640 3.78 .330 3.78 .777 4.60 - 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความ 
    หรอืจบัใจความได ้

4.27 
 

.786 
 

3.50 
 

.535 
 

3.50 
 

.577 
 

3.81 
 

.750 
 

4.00 
 

- 
 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํ 
    หรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  

4.09 
 

.944 
 

3.50 
 

.926 
 

3.75 
 

.500 
 

3.87 
 

.806 
 

5.00 
 

- 
 

3. มกีารนําความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

4.09 
 

.831 
 

3.62 
 

.916 
 

3.50 
 

.577 
 

3.56 
 

.892 
 

4.00 
 

- 
 

4. มคีวามคลอ่งแคล่วในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 4.36 .674 3.88 .641 3.50 .577 3.69 .873 4.00 - 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 4.09 .944 3.50 1.195 3.75 .500 3.69 1.078 5.00 - 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.91 1.044 3.50 1.195 3.75 .500 3.62 1.088 5.00 - 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการ 
    วเิคราะหแ์ละแปลผล 

3.90 
 

.738 
 

3.62 
 

.744 
 

3.75 
 

.500 
 

3.88 
 

.885 
 

4.00 
 

- 
 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน  
    และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

3.50 
 

1.179 
 

2.88 
 

.991 
 

3.50 
 

.577 
 

3.56 
 

.964 
 

5.00 
 

- 
 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีน 
    ไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์

4.00 
 

.816 
 

3.87 
 

.354 
 

4.25 
 

.500 
 

4.06 
 

.772 
 

5.00 
 

- 
 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.30 
 

.823 4.00 .000 4.50 .577 4.06 .680 5.00 - 
     เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 202  (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑิต 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านสามคัคี 4.40 .699 4.00 .309 4.50 .577 4.25 .564 5.00 - 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.40 .843 4.12 .354 4.50 .577 4.25 .683 5.00 - 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพือ่นรว่มงาน 4.50 .707 4.00 .535 4.50 .577 4.31 .479 5.00 - 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการ 4.30 

 
.675 

 
3.87 

 
.354 

 
4.50 

 
.577 

 
4.19 

 
.655 

 
5.00 

 
- 
    ประนีประนอม 

รวม 4.20 .613 3.76 .519 4.01 .402 3.90 .708 4.73 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



ตารางที่ 203  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวศวกรรมศาสตรศ์รีราชา  ิ จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

ประเดน็ (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกิ รรมไฟฟ้า) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n = 11  จากบณัฑติ n = 8  จากบณัฑติ n = 4  จากบณัฑติ n = 16  จากบณัฑติ n =1  จากบณัฑติ 

ทาํงาน 41 คน ทาํงาน 30 คน ทาํงาน 28 คน ทาํงาน 50 คน ทาํงาน 3 คน 
  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.36 .685 4.05 .334 4.25 .473 4.05 .863 5.00 - 
1. มคีวามซือ่สตัยส์จุรติ 4.70 .483 4.38 .518 4.75 .500 4.25 .775 5.00 - 
2. มนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 4.70 .483 4.25 .463 4.50 .577 4.31 .704 5.00 - 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.10 .994 3.87 .354 4.00 .816 3.88 .885 5.00 - 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.40 .843 3.87 .354 4.25 .957 3.81 1.109 5.00 - 
5. การตรงต่อเวลา 3.90 .994 3.88 .641 3.75 .957 3.87 1.060 5.00 - 
  ด้านความรู ้ 4.20 .743 3.63 .627 3.63 .479 3.66 .821 4.50 - 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.40 .699 3.62 .916 3.75 .500 3.75 .856 5.00 - 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.10 .876 3.75 .707 3.50 .577 3.69 .873 4.00 - 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.20 .789 3.50 .535 3.50 .577 3.62 .885 4.00 - 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.10 .876 3.62 .518 3.75 .500 3.56 .892 5.00 - 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.16 .673 3.72 .784 3.69 .375 3.81 .772 5.00 - 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.36 .674 3.88 .641 3.75 .500 3.94 .854 5.00 - 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.18 .751 3.75 .886 3.50 .577 3.69 .793 5.00 - 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49 
 



ตารางที่ 203 (ตอ่ ) 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ   วศวกรรมศิ าสตรบณัฑติ  

ประเดน็ (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์ 
    และแกป้ญหาั  

4.09 
 

.701 
 

3.62 
 

.916 
 

3.50 
 

.577 
 

3.81 
 

.750 
 

5.00 
 

- 
 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้

4.00 
 

.775 
 

3.62 
 

.916 
 

4.00 
 

.000 
 

3.81 
 

.981 
 

5.00 
 

- 
 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคล 
        และความรบัผดชอบิ  

4.18 
 

.783 
 

3.81 
 

.438 
 

3.56 
 

.375 
 

3.83 
 

.778 
 

4.75 
 

- 
 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.36 .809 4.12 .354 4.25 .500 4.25 .683 5.00 - 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 4.00 1.000 3.38 .744 3.00 .816 3.37 .885 4.00 - 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.36 .809 4.00 .535 3.50 .577 3.94 .854 5.00 - 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 .775 3.75 .463 3.50 .577 3.75 1.000 5.00 - 
  ด้านทกัษะการวเคราะห์เชงตวัเลขิ ิ   การสื่อสาร  
        และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.00 
 

.689 
 

3.69 
 

.417 
 

3.88 
 

.323 
 

3.86 
 

.747 
 

4.75 
 

- 
 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.91 .701 3.75 .707 3.50 .577 3.69 1.014 5.00 - 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

3.82 
 

.874 
 

3.50 
 

.535 
 

3.75 
 

.500 
 

3.69 
 

.873 
 

5.00 
 

- 
 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.91 .831 3.62 .518 4.00 .000 3.94 .854 5.00 - 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.36 .809 3.88 .354 4.25 .500 4.12 .619 4.00 - 

รวม 4.20 .657 3.79 .456 3.82 .346 3.86 .776 4.81 - 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 204  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวศวกรรมศาสิ ตรศ์รีราชา  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

 n = 11  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 41 คน 

n = 8  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 30 คน 

n = 4  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 28 คน 

n = 16  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 50 คน 

n =1  จากบณัฑติ 
ทาํงาน 3 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   8 72.7 8 100.0 4 100.0 15 93.8 1 100.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 9 81.8 6 75.0 2 50.0 11 68.8 1 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 8 72.7 7 87.5 3 75.0 14 87.5 1 100.0 
4. ขยนัอดทน 8 72.7 7 87.5 2 50.0 11 68.8 1 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 8 72.7 7 87.5 3 75.0 11 68.8 - - 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 27.3 4 50.0 1 25.0 2 12.5 - - 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 18.2 1 12.5 2 50.0 5 31.2 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 5 45.5 1 12.5 - - 2 12.5 - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 8 72.7 - - 1 25.0 1 6.2 - - 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 6 54.5 6 75.0 4 100.0 10 62.5 - - 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  6 54.5 2 25.0 2 50.0 6 37.5 1 100.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และ 
    แกป้ญหา    ั   

7 63.6 4 50.0 3 75.0 5 31.2 1 100.0 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
    ปฏบิตังิานได ้ 

6 54.5 4 50.0 1 25.0 8 50.0 - - 

14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       5 45.5 3 37.5 3 75.0 10 62.5 1 100.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 9.1 5 62.5 1 25.0 7 43.8 - - 



ตารางที่ 204 (ตอ่ ) 
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
 วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสติ รบณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  

ลกัษณะของบณัฑติ  (วศวกรรมคอมพวเตอร์ิ ิ ) (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมไฟฟ้าิ ) (วศวกรรมอตุสาหการิ ) (วศวกรรมเครื่องกลิ ) 
-สาขาเครื่องกลและการผลติ  

 เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ เลือก 
(คน) 

รอ้ยละ 

16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 11 100.0 6 75.0 4 100.0 15 93.8 1 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4 36.4 4 50.0 1 25.0 8 50.0 1 100.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - 2 12.5 - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้ง 
    กบังานทีท่าํ 

- - - - - - 3 18.8 - - 

20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 2 18.2 3 37.5 2 50.0 9 56.2 1 100.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 3 27.3 2 25.0 1 25.0 5 31.2 - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 205  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตวทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาติ ิ ิ ิ  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                               (n =  12)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 8 66.7              1 - 6 เดอืน - - 

           หญงิ 4 33.3              7- 12 เดอืน 8 66.7 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 1 8.3 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 2 16.7             19 เดอืนขึน้ไป  1 8.3 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 8 66.7              ไมร่ะบุ 2 16.7 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 1 8.3   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 8.3              รฐับาล  - - 

3. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหนงปัจจบุนั่                 รฐัวสิาหกจิ  - - 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 4 33.3              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           5 - 9 ปี 4 33.3              เอกชน 12 100.0 

           10 - 14 ปี 1 8.3      

           15 - 19 ปี 1 8.3      

           20 - 24 ปี 1 8.3      

           25 ปีขึน้ไป - -      
 
 
 
 
 
 
                  



ตารางที่ 206  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตร่ ่ ฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ วทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาต  ิ ิ ิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 12) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอย่ ที่สดุ บอย่ มาก บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอย่ ่ เลย รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  13.4 68.3 18.3 - - 100.0 3.95 .383 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 16.7  (2) 75.0  (9) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.08 .515 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 25.0  (3) 58.3  (7) 16.7  (2) - - 100.0  (12) 4.08 .669 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม - 75.0  (9) 25.0  (3) - - 100.0  (12) 3.75 .452 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 25.0  (3) 66.7  (8) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.17 .577 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 66.7  (8) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 3.67 .492 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 6.3 37.5 56.2 - - 100.0 3.50 .511 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 41.7  (5) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.42 .515 บอ่ย 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 8.3  (1) 50.0  (6) 41.7  (5) - - 100.0  (12) 3.67 .651 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   8.3  (1) 33.3  (4) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.50 .674 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 8.3  (1) 25.0  (3) 66.7  (8) - - 100.0  (12) 3.42 .669 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 2.1 47.9 43.8 6.2 - 100.0 3.46 .562 บอย่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 8.3  (1) 58.3  (7) 25.0  (3) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.67 .778 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั - 41.7  (5) 50.0  (6) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.33 .651 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง - 58.3  (7) 41.7  (5) - - 100.0  (12) 3.58 .515 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง - 33.3  (4) 58.3  (7) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.25 .622 บอ่ย 

 



ตารางที่ 206 (ตอ่ ) 
 

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบณัฑติ บอ่ยทีส่ดุ บอ่ยมาก บอ่ย ไมบ่อ่ย ไมบ่อ่ยเลย รวม   S.D. ระดบั

พฤตกิรรม 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  15.0 68.3 16.7 - - 100.0 3.98 .422 
       ความรบัผดชอบิ  

บอย่ มาก 

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 8.3  (1) 66.7  (8) 25.0  (3) - - 100.0  (12) 3.83 .577 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 16.7  (2) 75.0  (9) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.08 .515 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  8.3  (1) 83.3  (10) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.00 .426 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 33.3  (4) 33.3  (4) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 4.00 .853 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 8.3  (1) 83.3  (10) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.00 .426 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       8.3 35.4 50.0 6.3 - 100.0 3.46 .437 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ - 33.3  (4) 66.7  (8) - - 100.0  (12) 3.33 .492 
    และแปลผล 

บอ่ย 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 8.3  (1) 66.7  (8) 25.0  (3) - 100.0  (12) 2.83 .577 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  8.3  (1) 58.3  (7) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 3.75 .622 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 25.0  (3) 41.7  (5) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 3.92 .793 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 9.5 53.0 35.2 2.3 - 100.0 3.70 .340 บอย่ มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 207   ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ วทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาติ ิ ิ  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ  
                        จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 12) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 10.0 73.3 16.7 - - 100.0 3.93 .323 บอย่ มาก 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 16.7  (2) 75.0  (9) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.08 .515 บอ่ยมาก 

- 75.0  (9) 25.0  (3) - - 100.0  (12) 3.75 .452 2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม บอ่ยมาก 
25.0  (3) 66.7  (8) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.17 .577 3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ บอ่ยมาก 

- 66.7  (8) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 3.67 .492 4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  บอ่ยมาก 
8.3  (1) 83.3  (10) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.00 .426 5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง บอ่ยมาก 

  ด้านมงุมัน่่  14.6 43.7 39.6 2.1 - 100.0 3.71 .498 บอยมาก่  
25.0  (3) 58.3  (7) 16.7  (2) - - 100.0  (12) 4.08 .669 1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน บอ่ยมาก 

- 41.7  (5) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.42 .515 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ บอ่ย 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  - 41.7  (5) 50.0  (6) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.33 .651 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 33.3  (4) 33.3  (4) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 4.00 .853 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 6.7 40.0 49.1 4.2 - 100.0 3.49 .454 บอย่  
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     8.3  (1) 50.0  (6) 41.7  (5) - - 100.0  (12) 3.67 .651 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 8.3  (1) 33.3  (4) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.50 .674 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     8.3  (1) 25.0  (3) 66.7  (8) - - 100.0  (12) 3.42 .669 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

8.3  (1) 58.3  (7) 25.0  (3) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.67 .778 4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ บอ่ยมาก 
- 58.3  (7) 41.7  (5) - - 100.0  (12) 3.58 .515 5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง บอ่ยมาก 



ตารางที่ 207 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

- 33.3  (4) 58.3  (7) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.25 .622 6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง บอ่ย 
- 33.3  (4) 66.7  (8) - - 100.0  (12) 3.33 .492 7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์

    และแปลผล 
บอ่ย 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 8.3  (1) 66.7  (8) 25.0  (3) - 100.0  (12) 2.83 .577 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  8.3  (1) 58.3  (7) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 3.75 .622 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    25.0  (3) 41.7  (5) 33.3  (4) - - 100.0  (12) 3.92 .793 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 11.1 75.0 13.9 - - 100.0 3.97 .413 บอย่ มาก 
8.3  (1)  66.7  (8) 25.0  (3) - - 100.0  (12) 3.83 .577 1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ บอ่ยมาก 
16.7  (2)   75.0  (9) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.08 .515 2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 

3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  8.3  (1) 83.3  (10) 8.3  (1) - - 100.0  (12) 4.00 .426 บอ่ยมาก 
รวม 9.5 53.0 35.2 2.3 - 100.0 3.70 .340 บอย่ มาก 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 208  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ วทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาติ ิ ิ   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 12) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  13.3 48.4 35.0 3.3 - 100.0 3.72 .486 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 25.0  (3) 50.0  (6) 25.0  (3) - - 100.0  (12) 4.00 .739 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 16.7  (2) 66.7  (8) 16.7  (2) - - 100.0  (12) 4.00 .603 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 8.3  (1) 33.3  (4) 50.0  (6) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.42 .793 ปานกลาง 
4. มคีวามขยนัอดทน  16.7  (2) 41.7  (5) 41.7  (5) - - 100.0  (12) 3.75 .754 มาก 
5. การตรงต่อเวลา - 50.0  (6) 41.7  (5) 8.3  (1) - 100.0  (12) 3.42 .669 ปานกลาง 
  ด้านความรู้ 2.1 35.4 62.5 - - 100.0 3.40 .505 ปานกลาง 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 8.3  (1) 33.3  (4) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.50 .674 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู - 41.7  (5) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.42 .515 ปานกลาง 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 41.7  (5) 58.3  (7) - - 100.0  (12) 3.42 .515 ปานกลาง 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 25.0  (3) 75.0  (9) - - 100.0  (12) 3.25 .452 ปานกลาง 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 6.8 36.4 54.5 2.3 - 100.0 3.48 .541 ปานกลาง 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 18.2  (2) 45.5  (5) 36.4  (4) - - 100.0  (11) 3.82 .751 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 9.1  (1) 27.3  (3) 63.6  (7) - - 100.0  (11) 3.45 .688 ปานกลาง 
3. - 27.3  (3) 63.6  (7) 9.1  (1) - 100.0  (11) 3.18 .603 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

ปานกลาง 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - 45.5  (5) 54.5  (6) - - 100.0  (11) 3.45 .522 ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 208 (ตอ่ ) 
 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             6.8 40.9 47.7 4.6 - 100.0 3.50 .524 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 9.1  (1) 54.5  (6) 36.4  (4) - - 100.0  (11) 3.73 .647 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 18.2  (2) 63.6  (7) 18.2  (2) - 100.0  (11) 3.00 .632 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 9.1  (1) 54.5  (6) 36.4  (4) - - 100.0  (11) 3.73 .647 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 9.1  (1) 36.4  (4) 54.5  (6) - - 100.0  (11) 3.55 .688 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       4.5 43.2 52.3 - - 100.0 3.52 .506 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 45.5  (5) 54.5  (6) - - 100.0  (11) 3.45 .522 ปานกลาง 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั - 36.4  (4) 63.6  (7) - - 100.0  (11) 3.36 .505 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      - 54.5  (6) 45.5  (5) - - 100.0  (11) 3.55 .522 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 18.2  (2) 36.4  (4) 45.5  (5) - - 100.0  (11) 3.73 .786 มาก 

รวม 7.1 41.2 49.6 2.1 - 100.0 3.52 .372 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 209  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 12) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.72 74.40 2.8800     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.50 70.00 2.0000 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.00 80.00 4.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.00 80.00 4.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.73 74.60 2.9200 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.42 68.40 1.6800   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.00 60.00 0 

4. มคีวามขยนัอดทน  3.75 75.00 3.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.73 74.60 2.9200 

5. การตรงต่อเวลา 3.42 68.40 1.6800   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.55 71.00 2.2000 

  ด้านความรู้ 3.40 68.00 1.6000    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.52 70.40 2.0800 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.50 70.00 2.0000          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.42 68.40 1.6800          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.42 68.40 1.6800   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.45 69.00 1.8000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.25 65.00 1.0000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.36 67.20 1.4400 

  3.48 69.60 1.9200      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.82 76.40 3.2800   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.55 71.00 2.2000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.45 69.00 1.8000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.73 74.60 2.9200 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.18 63.60 0       คอมพวิเตอร ์    
   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.52 70.40 2.0800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.45 69.00 1.8000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 210  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตวทยาลยัพาณชยนาวีนานาชาต  ิ ิ ิ ิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 12)                                                     
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 2 2 5  -  -  -  -  - 1  - 10 83.3 6.667 1 

2. ความซือ่สตัยส์จุรติ   3 1 1 1  - 1  - 2  -  - 9 75.0 5.417 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน  - 1 2  - 3  - 2  -  -  - 8 66.7 4.250 3 

4. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน  - 2  - 3 1  -  -  - 1 1 8 66.7 4.000 4 

5. ความขยนัอดทน 1  -  - 1 1 4  -  -  - 2 9 75.0 3.750 5 

6. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   1 2  - 1  - 1  -  - 1 2 8 66.7 3.667 6 

7. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน  -  - 1 2 1  - 1 1 2  - 8 66.7 3.250 7 

8. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3  -  -  -  -  - 1 1  -  - 5 41.7 3.083 8 

9. การตรงต่อเวลา  - 1  - 1 1 1  -  - 3 1 8 66.7 2.833 9 

10.ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน  -  -  -  - 2 3  - 2  -  - 7 58.3 2.750 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่    -  -  - 1  -  - 3 2 1  - 7 58.3 2.250 11 

12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - 1 1  - 1  -  - 1  -  - 4 33.3 2.167 12 

13.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 1  -  -  -  - 1  -  -  - 3 25.0 1.917 13 

14.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่    -  - 1  - 1  - 1  - 1  - 4 33.3 1.667 14 

15.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ  -  -  - 1  -  -  - 2  - 1 4 33.3 1.167 15 

16.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 3 25.0 0.583 16 

17.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ  -  -  -  -  -  - 1  -  - 1 2 16.7 0.417 17 

18.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 2 16.7 0.167 18 

19.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ  -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 1 8.3 0.167 18 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 



ตารางที่ 211  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ ิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                           (n = 9)                          

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 3 33.3              1 - 6 เดอืน 2 22.2 

           หญงิ 6 66.7              7- 12 เดอืน 2 22.2 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 3 33.3 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 1 11.1             19 เดอืนขึน้ไป  1 11.1 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 6 66.7              ไมร่ะบุ 1 11.1 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 1 11.1   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           อื่นๆ 1 11.1              รฐับาล  5 55.6 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐัวสิาหกจิ  1 11.1 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 3 33.3              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 1 11.1 

           5 - 9 ปี - -              เอกชน 2 22.2 

           10 - 14 ปี 3 33.3      

           15 - 19 ปี 2 22.2      

           20 - 24 ปี 1 11.1      

           25 ปีขึน้ไป - -      
 
 
 
 
 
 
                   



ตารางที่ 212  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ย่ ่ งเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตร ิ   
                    ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุระดบัอดุมศึกษาแหงชาติ ิ่   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 9) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  36.4 22.7 40.9 - - 100.0 4.05 .648 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 44.4  (4) 11.1  (1) 44.4  (4) - - 100.0  (9) 4.00 1.000 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 44.4  (4) 22.2  (2) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.11 .928 บอ่ยมาก 

33.3  (3) 33.3  (3) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.00 .866 3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 55.6  (5) 11.1  (1) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.22 .972 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
  ด้านความรู้ - 80.6 19.4 - - 100.0 3.81 .273 บอยมาก่  

- 77.8  (7) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 3.78 .441 1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ บอ่ยมาก 
- 
 

77.8  (7) 22.2  (2) - 
 

- 
 

100.0  (9) 3.78 .441 2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   - 
 

88.9  (8) 11.1  (1) - 
 

- 
 

100.0  (9) 3.89 .333 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน - 
 

77.8  (7) 22.2  (2) - 
 

- 
 

100.0  (9) 3.78 .441 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 19.4 55.6 25.0 - - 100.0 3.69 .542 บอยมาก่  
22.2  (2) 55.6  (5) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 4.00 .707 1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ บอ่ยมาก 

2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 11.1  (1) 55.6  (5) 33.3  (3) - 
 

- 
 

100.0  (9) 3.78 .667 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

11.1  (1) 55.6  (5) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 3.78 .667 3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 33.3  (3) 55.6  (5) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 3.22 .667 บอ่ย 

 



ตารางที่ 212  (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  42.2 
 

40.0 
 

17.8 
 

- 
 

- 
 

100.0 
 

4.24 .590 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 66.7  (6) 22.2  (2) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.56 .726 บอ่ยทีส่ดุ 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 55.6  (5) 33.3  (3) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.44 .726 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  11.1  (1) 77.8  (7) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.00 .500 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 44.4  (4) 22.2  (2) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.11 .928 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 33.3  (3) 44.4  (4) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 4.11 .782 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       13.9 

 
50.0 

 
30.6 

 
5.6 

 
- 
 

100.0 3.72 .643 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอยมาก่  

22.2  (2) 44.4  (4) 22.2  (2) 11.1  (1) - 
 

100.0  (9) 3.78 .972 1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าั น และ 11.1  (1) 11.1  (1) 66.7  (6) 11.1  (1) - 
 

100.0  (9) 3.22 .833 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  11.1  (1) 77.8  (7) 11.1  (1) - 
 

- 
 

100.0  (9) 4.00 .500 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

11.1  (1) 66.7  (6) 22.2  (2) - 
 

- 
 

100.0  (9) 3.89 .601 4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 23.9 48.2 26.9 1.0 - 100.0 3.95 .349 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 213  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ  
                       ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  จาํแนกตามรายด้าน ิ                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 9) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 34.1 27.3 38.6 - - 100.0 4.03 .627 บอยมาก่  
44.4  (4) 11.1  (1) 44.4  (4) - - 100.0  (9) 4.00 1.000 1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 
33.3  (3) 33.3  (3) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.00 .866 2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม บอ่ยมาก 
55.6  (5) 11.1  (1) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.22 .972 3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ บอ่ยมาก 

4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 37.5  (3) 62.5  (5) - - 100.0  (8) 3.38 .518 บอ่ย 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 33.3  (3) 44.4  (4) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 4.11 .782 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  25.0 44.4 30.6 - - 100.0 3.94 .447 บอยมาก่  

44.4  (4) 22.2  (2) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.11 .928 1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน บอ่ยมาก 
- 77.8  (7) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 3.78 .441 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ บอ่ยมาก 

3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  11.1  (1) 55.6  (5) 33.3  (3) 
- - 

100.0  (9) 3.78 .667 
    เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

44.4  (4) 22.2  (2) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.11 .928 4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 12.2 61.1 24.4 2.2 - 100.0 3.73 .381 บอยมาก่  

- 77.8  (7) 22.2  (2) 
- - 

100.0  (9) 3.78 .441 1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

- 88.9  (8) 11.1  (1) 
- - 

100.0  (9) 3.89 .333 2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

- 77.8  (7) 22.2  (2) 
- - 

100.0  (9) 3.78 .441 3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

22.2  (2) 55.6  (5) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 4.00 .707 4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ บอ่ยมาก 
11.1  (1) 55.6  (5) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 3.78 .667 5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง บอ่ยมาก 



ตารางที่ 213 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 33.3  (3) 55.6  (5) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 3.22 .667 บอ่ย 
22.2  (2) 44.4  (4) 22.2  (2) 11.1  (1) - 100.0  (9) 3.78 .972 7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์

    และแปลผล 
บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  11.1  (1) 11.1  (1) 66.7  (6) 11.1  (1) - 100.0  (9) 3.22 .833 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  11.1  (1) 77.8  (7) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.00 .500 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

11.1  (1) 66.7  (6) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 3.89 .601 10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 44.4 44.4 11.1 - - 100.0 4.33 .553 บอยมาก่  
66.7  (6) 22.2  (2) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.56 .726 1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ บอ่ยทีส่ดุ 
55.6  (5) 33.3  (3) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.44 .726 2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน บอ่ยมาก 

3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  11.1  (1) 77.8  (7) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.00 .500 บอ่ยมาก 
รวม 23.9 48.2 26.9 1.0 - 100.0 3.95 .349 บอยมาก่  

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 214  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ  
                       จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 9) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  44.4 31.1 24.4 - - 100.0 4.20 .755 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 33.3  (3) 66.7  (6) - - - 100.0  (9) 4.33 .500 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 55.6  (5) 33.3  (3) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.44 .726 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 44.4  (4) 22.2  (2) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.11 .928 มาก 

44.4  (4) 11.1  (1) 44.4  (4) - - 100.0  (9) 4.00 1.000 4. มคีวามขยนัอดทน  มาก 
44.4  (4) 22.2  (2) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 4.11 .928 5. การตรงต่อเวลา มาก 

  ด้านความรู้ 8.3 50.0 41.7 - - 100.0 3.67 .559 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - 66.7  (6) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 3.67 .500 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู - 44.4  (4) 55.6  (5) - - 100.0  (9) 3.44 .527 ปานกลาง 

11.1  (1) 44.4  (4) 44.4  (4) - - 100.0  (9) 3.67 .707 3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ มาก 
22.2  (2) 44.4  (4) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 3.89 .782 4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ มาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 5.6 69.4 22.2 2.8 - 100.0 3.69 .542 มาก 
22.2  (2) 66.7  (6) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.11 .601 1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน มาก 

- 66.7  (6) 22.2  (2) 11.1  (1) - 100.0  (9) 3.56 .726 2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ มาก 
- 77.8  (7) 22.2  (2) 

- - 
100.0  (9) 3.78 .441 3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     

   แกป้ญหาั  
มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - 66.7  (6) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 3.67 .500 มาก 
 
 
 
 



ตารางที่ 214 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             23.5 
 

38.2 
 

35.3 
 

2.9 
 

- 
 

100.0 
 

3.89 .626 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 33.3  (3) 44.4  (4) 22.2  (2) - - 100.0  (9) 4.11 .782 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 11.1  (1) 33.3  (3) 44.4  (4) 11.1  (1) - 100.0  (9) 3.44 .882 ปานกลาง 

44.4  (4) 44.4  (4) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.33 .707 3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ - 22.2  (2) 55.6  (5) - - 100.0  (7) 3.67 .866 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       2.8 

 
72.2 

 
25.0 

 
- 
 

- 
 

100.0 
 

3.78 .384 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 66.7  (6) 33.3  (3) - - 100.0  (9) 3.67 .500 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั - 55.6  (5) 44.4  (4) - 

 
- 
 

100.0  (9) 3.56 .527 
   งานทีท่าํ 

มาก 

- 88.9  (8) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 3.89 .333 3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      มาก 
11.1  (1) 77.8  (7) 11.1  (1) - - 100.0  (9) 4.00 .500 4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ มาก 

รวม 18.2 51.3 29.4 1.1 - 100.0 3.88 .371 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 215  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 9) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.20 84.00 4.8000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.89 77.80 3.5600 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.33 86.60 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.44 88.80 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.11 82.20 4.4400 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.11 82.20 4.4400   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.44 68.80 1.7600 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 80.00 4.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.33 86.60 5.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.11 82.20 4.4400   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.67 73.40 2.6800 

  ด้านความรู้ 3.67 73.40 2.6800    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.78 75.60 3.1200 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.67 73.40 2.6800          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.44 68.80 1.7600          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.67 73.40 2.6800   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.67 73.40 2.6800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.89 77.80 3.5600   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.56 71.20 2.2400 

  3.69 73.80 2.7600      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.11 82.20 4.4400   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.89 77.80 3.5600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.56 71.20 2.2400   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.00 80.00 4.0000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.78 75.60 3.1200       คอมพวิเตอร ์    
   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.88 77.60 3.5200 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.67 73.40 2.6800        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 216  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ ทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตร ิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 9)                               
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 
1. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 - 4 1 - - 1 - - - 8 88.9 7.000 1 
2. ความซื่อสตัยส์จุรติ 2 3 - 1 - 1 - - - - 7 77.8 6.556 2 
3. ความขยนัอดทน - 1 1 3 1 - 1 - 2 - 9 100.0 5.778 3 
4. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3 - - - 1 2 - 1 1 1 9 100.0 5.778 3 
5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 3 1 - - - - 1 - 1 7 77.8 5.444 4 
6. การตรงต่อเวลา - - 1 1 2 1 - 1 - 1 7 77.8 4.000 5 
7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - 1 - 1 2 1 - - - - 5 55.6 3.667 6 
8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - - 1 1 1 - - 1 1 5 55.6 2.333 7 
9. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - 1 - - - 1 1 - 1 - 4 44.4 2.222 8 
10.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 - - - 2 - - - 3 33.3 1.778 9 
11.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - 1 - - 1 - 1 2 5 55.6 1.667 10 
12.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ - - - - 1 - - 1 2 1 5 55.6 1.556 11 
13.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 - - - - - 1 - - - 2 22.2 1.556 11 
14.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 1 - - - - 2 - - 3 33.3 1.556 11 
15.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู - - - - - 2 - - - - 2 22.2 1.111 12 
16.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - - 1 - - 1 - - 2 22.2 1.000 13 
17.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ - - - - - - 1 1 - - 2 22.2 0.778 14 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - 1 - - - 1 11.1 0.444 15 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - 1 - - 1 11.1 0.333 16 
20.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - - - - - 1 - 1 11.1 0.222 17 
21.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  - - - - - - - - - 1 1 11.1 0.111 18 



ตารางที่ 217  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ  
                       ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุระดบัอดุมศึกษาแหงชาติ ิ่    จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาิ ศาสตรบณัฑติ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  66 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  - - 4.05 .648 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 3.00 - 4.12 .991 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.00 - 4.25 .886 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.00 - 4.12 .835 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 3.00 - 4.38 .916 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - - 3.38 .518 
  ด้านความรู้ 4.00 - 3.78 .282 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.75 .463 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 4.00 - 3.75 .463 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 - 3.88 .354 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 4.00 - 3.75 .463 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.50 - 3.75 .500 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.00 - 4.00 .756 
2. เมือ่มปีญหาั ในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้ 4.00 - 3.75 .707 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.00 - 3.88 .641 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.00 - 3.25 .707 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 217 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบัิ ณฑติ  (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  3.40 - 4.35 .532 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 - 4.62 .744 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 3.00 - 4.62 .518 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่รูจ้กัการั ประนีประนอม 3.00 - 4.12 .354 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.00 - 4.25 .886 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 - 4.13 .835 
 ด้านทกัษะการวเคริ าะหเ์ชงตวัเลขิ  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.75 - 3.72 .687 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 - 3.75 1.035 
2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  ั อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.00 - 3.25 .886 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์ 4.00 - 4.00 .535 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.00 - 3.88 .641 

รวม - - 3.95 .349 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 218  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ  
                       ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  66 คน 

  ด้านสาํนึกดี - - 4.03 .627 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 3.00 - 4.12 .991 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.00 - 4.12 .835 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 3.00 - 4.38 .916 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - - 3.38 .518 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 - 4.13 .835 
  ด้านมงุมัน่่  3.50 - 4.00 .443 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 3.00 - 4.25 .886 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.75 .463 
3. เมือ่มปีญัหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพื่อการตดัสนิใจได ้ 4.00 - 3.75 .707 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.00 - 4.25 .886 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.70 - 3.74 .407 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 4.00 - 3.75 .463 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  4.00 - 3.88 .354 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 4.00 - 3.75 .463 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 4.00 - 4.00 .756 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 218 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑิ ิต (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

   S.D.   S.D. 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.00 - 3.88 .641 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.00 - 3.25 .707 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 4.00 - 3.75 1.035 
8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้านั  3.00 - 3.25 .886 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนไดถ้กูตอ้งและสรา้งสรรค ์  ั  4.00 - 4.00 .535 
10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอรเ์พือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   4.00 - 3.88 .641 
  ด้านสามคัคี 3.33 - 4.46 .434 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 - 4.62 .744 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 3.00 - 4.62 .518 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเั ป็นกลุม่รูจ้กัการประนีประนอม 3.00 - 4.12 .354 

รวม - - 3.95 .349 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 219  ร้อยละ  คาเฉลี่่ ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตริ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน  

 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

   S.D.   S.D. 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  66 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.20 - 4.33 .701 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.00 - 4.38 .518 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 3.00 - 4.62 .518 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.00 - 4.25 .886 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.00 - 4.12 .991 
5. การตรงต่อเวลา 3.00 - 4.25 .886 
  ด้านความรู้ 4.00 - 3.63 .582 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4.00 - 3.62 .518 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 4.00 - 3.38 .518 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 4.00 - 3.62 .744 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.88 .835 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 4.00 - 3.72 .574 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 - 4.12 .641 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 4.00 - 3.50 .756 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  4.00 - 3.75 .463 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 4.00 - 3.62 .518 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 219 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ   หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและความรบัผดชอบิ  3.00 - 4.00 .567 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.00 - 4.25 .707 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.00 - 3.50 .926 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 3.00 - 4.50 .535 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.00 - 3.75 .886 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.00 - 3.75 .401 
1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 4.00 - 3.62 .518 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 4.00 - 3.50 .535 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      4.00 - 3.88 .354 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 - 4.00 .535 

รวม 3.62 - 3.91 .383 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            คา่เฉลีย่เท่ากบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เท่ากบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 220  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะทรพัยากรธรรมชาตและอตุสาหกรรมเกษตร ิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร    
 

 หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบัิ ณฑติ  หลกัสตูรปรญญาิ วทยาศาสตรบณัฑติ ิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  (ทรพัยากรเกษตร) (เทคโนโลยีการอาหาร) 

 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  = 1  จากบณัฑติทาํงาน 16  คน n  = 8  จากบณัฑติทาํงาน  66 คน 

1. ความซื่อสตัยส์จุรติ   - - 7 87.5 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 100.0 6 75.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 100.0 7 87.5 
4. ขยนัอดทน 1 100.0 8 100.0 
5. การตรงต่อเวลา 1 100.0 6 75.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 1 100.0 4 50.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 100.0 1 12.5 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 12.5 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 100.0 2 50.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - 5 62.5 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  1 100.0 1 12.5 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   - - 2 25.0 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - - 4 50.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       1 100.0 4 50.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - 2 25.0 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 100.0 8 100.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 3 37.5 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - 1 12.5 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 12.5 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - 5 62.5 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 2 25.0 



ตารางที่ 221  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ วทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร์ิ ิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 34)  

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 25 73.5              1 - 6 เดอืน 2.0 5.9 

           หญงิ 8 23.5              7- 12 เดอืน 11.0 32.4 

           ไมร่ะบุ 1 2.9             13 -18 เดอืน 12.0 35.3 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                19 เดอืนขึน้ไป  4.0 11.8 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 10 29.4              ไมร่ะบุ 5.0 14.7 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 21 61.8   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 2 5.9              รฐับาล  7 20.6 

           ไมร่ะบุ  1 2.9              รฐัวสิาหกจิ  2 5.9 

3. ประสบการณ์การทาํงาน                องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม 1 2.9 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 7 20.6              เอกชน 23 67.6 

           5 - 9 ปี 9 26.5      

           10 - 14 ปี 6 17.6      

           15 - 19 ปี 6 17.6      

           20 - 24 ปี 2 5.9     

           25 ปีขึน้ไป 3 8.8     

           ไมร่ะบุ 1 2.9     
 
 
 
                   



ตารางที่ 222  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร์ิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 34) 

พฤตกรรมิ ที่แสดงออกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  25.9 56.6 14.5 3.0 - 100.0 4.05 .532 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 30.3  (10) 60.6  (20) 9.1  (3) - - 100.0  (33) 4.21 .600 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 33.3  (11) 42.4  (14) 18.2  (6) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.03 .883 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 21.2  (7) 60.6  (20) 15.2  (5) 3.0  (1) - 100.0  (33) 4.00 .707 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 38.2  (13) 55.9  (19) 5.9  (2) - - 100.0  (34) 4.32 .589 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  6.1  (2) 63.6  (21) 24.2  (8) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.70 .684 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 9.0 46.6 33.8 10.5 - 100.0 3.53 .709 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 12.1  (4) 42.4  (14) 36.4  (12) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.58 .830 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 3.0  (1) 54.5  (18) 30.3  (10) 12.1  (4) - 100.0  (33) 3.48 .755 
    จบัใจความได ้

บอ่ย 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   11.8  (4) 52.9  (18) 26.5  (9) 8.8  (3) - 100.0  (34) 3.68 .806 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 9.1  (3) 36.4  (12) 42.4  (14) 12.1  (4) - 100.0  (33) 3.42 .830 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 10.5 43.6 32.3 11.3 2.3 100.0 3.48 .791 บอย่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - 66.7  (22) 18.2  (6) 15.2  (5) - 100.0  (33) 3.52 .755 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มัั กจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  6.1  (2) 51.5  (17) 27.3  (9) 12.1  (4) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.45 .905 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 21.2  (7) 30.3  (10) 36.4  (12) 9.1  (3) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.58 1.032 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 14.7  (5) 26.5  (9) 47.1  (16) 8.8  (3) 2.9  (1) 100.0  (34) 3.41 .957 บอ่ย 

 



ตารางที่ 222 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  19.9 61.5 17.4 0.6 0.6 100.0 3.99 .566 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 18.8  (6) 62.5  (20) 18.8  (6) - - 100.0  (32) 4.00 .622 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 28.1  (9) 59.4  (19) 12.5  (4) - - 100.0  (32) 4.16 .628 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  6.2  (2) 71.9  (23) 18.8  (6) 3.1  (1) - 100.0  (32) 3.81 .592 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 21.9  (7) 56.2  (18) 18.8  (6) - 3.1  (1) 100.0  (32) 3.94 .840 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 24.2  (8) 57.6  (19) 18.2  (6) - - 100.0  (33) 4.06 .659 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       19.4 42.6 29.5 5.4 3.1 100.0 3.69 .759 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 18.8  (6) 50.0  (16) 25.0  (8) 3.1  (1) 3.1  (1) 100.0  (32) 3.78 .906 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  3.1  (1) 25.0  (8) 56.2  (18) 6.2  (2) 9.4  (3) 100.0  (32) 3.06 .914 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  18.8  (6) 46.9  (15) 28.1  (9) 6.2  (2) - 100.0  (32) 3.78 .832 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 36.4  (12) 48.5  (16) 9.1  (3) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.15 .834 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 17.5 51.0 24.7 5.8 1.1 100.0 3.76 .578 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 223  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนม่ ่ าตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ ตามอตัลกัษณ์ของ 
                       มหาวทยาลยั ิ  จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 34) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 24.1 59.6 14.5 1.8 - 100.0 4.03 .485 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 30.3  (10) 60.6  (20) 9.1  (3) - - 100.0  (33) 4.21 .600 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 21.2  (7) 60.6  (20) 15.2  (5) 3.0  (1) - 100.0  (33) 4.00 .707 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 38.2  (13) 55.9  (19) 5.9  (2) - - 100.0  (34) 4.32 .589 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  6.1  (2) 63.6  (21) 24.2  (8) 6.1  (2) - 100.0  (33) 3.70 .684 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 24.2  (8) 57.6  (19) 18.2  (6) - - 100.0  (33) 4.06 .659 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  18.3 48.1 25.2 6.9 1.5 100.0 3.73 .718 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 33.3  (11) 42.4  (14) 18.2  (6) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.03 .883 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 12.1  (4) 42.4  (14) 36.4  (12) 9.1  (3) - 100.0  (33) 3.58 .830 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในั การทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 6.1  (2) 51.5  (17) 27.3  (9) 12.1  (4) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.45 .905 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ย 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 21.9  (7) 56.2  (18) 18.8  (6) - 3.1  (1) 100.0  (32) 3.94 .840 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 13.7 43.8 31.9 8.8 1.8 100.0 3.56 .704 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     3.0  (1) 54.5  (18) 30.3  (10) 12.1  (4) - 100.0  (33) 3.48 .755 
   จบัใจความได ้

บอ่ย 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 11.8  (4) 52.9  (18) 26.5  (9) 8.8  (3) - 100.0  (34) 3.68 .806 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     9.1  (3) 36.4  (12) 42.4  (14) 12.1  (4) - 100.0  (33) 3.42 .830 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ย 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ   66.7  (22) 18.2  (6) 15.2  (5) - 100.0  (33) 3.52 .755 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 21.2  (7) 30.3  (10) 36.4  (12) 9.1  (3) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.58 1.032 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 223 (ตอ่ ) 
 

พฤติกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่   S.D.  รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 14.7  (5) 26.5  (9) 47.1  (16) 8.8  (3) 2.9  (1) 100.0  (34) 3.41 .957 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 18.8  (6) 50.0  (16) 25.0  (8) 3.1  (1) 3.1  (1) 100.0  (32) 3.78 .906 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  3.1  (10) 25.0  (8) 56.2  (18) 6.2  (2) 9.4  (3) 100.0  (32) 3.06 .914 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  18.8  (6) 46.9  (15) 28.1  (9) 6.2  (2) - 100.0  (32) 3.78 .832 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    36.4  (12) 48.5  (16) 9.1  (3) 6.1  (2) - 100.0  (33) 4.15 .834 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 17.7 64.6 16.7 1.0 - 100.0 3.99 .532 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 18.8  (6) 62.5  (20) 18.8  (6) - - 100.0  (32) 4.00 .622 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 28.1  (9) 59.4  (19) 12.5  (4) - - 100.0  (32) 4.16 .628 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  6.2  (2) 71.9  (23) 18.8  (6) 3.1  (1) - 100.0  (32) 3.81 .592 บอ่ยมาก 

รวม 17.5 51.0 24.7 5.8 1.1 100.0 3.76 .579 บอยมาก่  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 224  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 34) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  31.7 53.4 10.6 2.5 1.9 100.0 4.10 .687 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 42.4  (14) 54.5  (18) 3.0  (1)  -  - 100.0  (33) 4.39 .556 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 31.2  (10) 59.4  (19) 9.4  (3)  -  - 100.0  (32) 4.22 .608 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 21.9  (7) 59.4  (19) 9.4  (3) 6.2  (2) 3.1  (1) 100.0  (32) 3.91 .928 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  31.2  (10) 46.9  (15) 15.6  (5) 3.1  (1) 3.1  (1) 100.0  (32) 4.00 .950 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 31.2  (10) 46.9  (15) 15.6  (5) 3.1  (1) 3.1  (1) 100.0  (32) 4.00 .950 มาก 
  ด้านความรู้ 10.9 56.6 25.6 7.0  - 100.0 3.70 .688 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 15.6  (5) 56.2  (18) 21.9  (7) 6.2  (2)  - 100.0  (32) 3.81 .780 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 6.2  (2) 62.5  (20) 21.9  (7) 9.4  (3)  - 100.0  (32) 3.66 .745 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 9.4  (3) 53.1  (17) 31.2  (10) 6.2  (2)  - 100.0  (32) 3.66 .745 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 12.1  (4) 54.5  (18) 27.3  (9) 6.1  (2)  - 100.0  (33) 3.73 .761 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 9.8 57.9 24.1 8.3  - 100.0 3.68 .685 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 12.1  (4) 66.7  (22) 18.2  (6) 3.0  (1)  - 100.0  (33) 3.88 .650 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 6.1  (2) 57.6  (19) 27.3  (9) 9.1  (3)  - 100.0  (33) 3.61 .747 มาก 
3. 8.8  (3) 55.9  (19) 26.5  (9) 8.8  (3)  - 100.0  (34) 3.65 .774 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 12.1  (4) 51.5  (17) 24.2  (8) 12.1  (4)  - 100.0  (33) 3.64 .859 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 224 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             21.1 48.9 22.6 5.3 2.3 100.0 3.80 .739 
       ความรบัผดิ ชอบ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 27.3  (9) 48.5  (16) 21.2  (7) 3.0  (1)  - 100.0  (33) 4.00 .791 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 12.1  (4) 42.4  (14) 33.3  (11) 6.1  (2) 6.1  (2) 100.0  (33) 3.48 1.004 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 27.3  (9) 60.6  (20) 9.1  (3) 3.0  (1)  - 100.0  (33) 4.12 .696 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 17.6  (6) 44.1  (15) 26.5  (9) 8.8  (3) 2.9  (1) 100.0  (34) 3.65 .981 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       13.5 60.2 21.8 3.8 0.8 100.0 3.80 .657 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 9.1  (3) 63.6  (21) 21.2  (7) 6.1  (2)  - 100.0  (33) 3.70 .883 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 6.1  (2) 66.7  (22) 21.2  (7) 6.1  (2)  - 100.0  (33) 3.73 .674 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      9.1  (3) 48.5  (16) 36.4  (12) 3.0  (1) 3.0  (1) 100.0  (33) 3.58 .830 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 29.4  (10) 61.8  (21) 8.8  (3)  -  - 100.0  (34) 4.21 .592 มาก 

รวม 18.0 55.3 20.5 5.2 1.0 100.0 3.82 .636 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 225  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 34) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คา่ เฉลี่ยที่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.10 82.00 4.4000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.80 76.00 3.2000 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.39 87.80 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.22 84.40 4.8800   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 80.00 4.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.91 78.20 3.6400   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.48 69.60 1.9200 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 80.00 4.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.12 82.40 4.4800 

5. การตรงต่อเวลา 4.00 80.00 4.0000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.65 73.00 2.6000 

  ด้านความรู้ 3.70 74.00 2.8000    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.80 76.00 3.2000 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.81 76.20 3.2400          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.66 73.20 2.6400          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.66 73.20 2.6400   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.70 74.00 2.8000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.73 74.60 2.9200   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.73 74.60 2.9200 

  3.68 73.60 2.7200      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.88 77.60 3.5200   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.58 71.60 2.3200 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.61 72.20 2.4400   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.21 84.20 4.8400 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.65 73.00 2.6000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.82 76.40 3.2800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.64 72.80 2.5600        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 226  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 34)                                           
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   24 - 4 1 1 - - - - 1 31 91.2 8.412 1 

2. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 10 6 2 2 1 1 1 - 1 25 73.5 5.500 2 

3. ความขยนัอดทน 3 6 3 4 2 2 1 1 1 3 26 76.5 5.000 3 

4. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 1 7 1 5 3 2 1 3 3 2 28 82.4 4.853 4 

5. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 1 5 3 6 1 1 2 7 - - 26 76.5 4.735 5 

6. การตรงต่อเวลา 1 - 3 4 4 4 2 1 1 2 22 64.7 3.559 6 

7. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - 2 4 2 3 3 1 - - 1 16 47.1 3.000 7 

8. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - 1 4 2 1 4 2 2 - 2 18 52.9 2.853 8 

9. การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    1 - 1 3 2 3 1 3 4 - 18 52.9 2.559 9 

10.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - 1 - 1 3 3 6 2 - 5 21 61.8 2.471 10 

11.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - 1 1 1 3 1 4 4 1 4 20 58.8 2.382 11 

12.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - 2 - 2 2 - 2 5 4 17 50.0 1.706 12 

13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 1 2 3 3 - - 1 11 32.4 1.618 13 

14.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 1 1 - - 1 - 2 1 5 5 16 47.1 1.500 14 

15.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - - - - - 3 2 4 1 2 12 35.3 1.147 15 

16.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - 1 1 1 - 2 2 1 1 9 26.5 1.118 16 

17.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - 1 1 2 2 1 1 - 8 23.5 1.059 17 

18.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 1 - - - - - 1 5 1 - 8 23.5 0.912 18 

19.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - 1 1 - - 1 1 - 4 11.8 0.529 19 

20.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - 1 - 1 1 1 - 4 11.8 0.441 20 

21.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - 1 - - 1 2.9 0.088 21 



ตารางที่ 227  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 
 

หลกัสตูรปริญญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  38  คน n  =  11  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน n  =  5 จากบณัฑติทาํงาน  31 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.88 .725 3.98 .257 4.20 .346 4.18 .642 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 .756 4.30 .483 4.20 .447 4.30 .675 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 1.195 4.00 .471 4.00 .707 4.10 1.101 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.88 .991 3.80 .422 4.20 .447 4.20 .789 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.25 .707 4.18 .405 4.40 .548 4.50 .707 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.25 .707 3.70 .483 4.20 .447 3.80 .789 
  ด้านความรู้ 3.22 .891 3.58 .635 3.85 .285 3.58 .764 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.25 .886 3.70 .823 3.80 .447 3.60 .966 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.00 .756 3.40 .699 3.80 .447 3.80 .789 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.38 1.061 3.82 .751 4.20 .447 3.50 .707 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.25 1.035 3.50 .707 3.60 .548 3.40 .966 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.16 .812 3.58 .882 3.80 .447 3.48 .829 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.25 .886 3.60 .699 3.80 .447 3.50 .850 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.12 1.126 3.50 1.080 3.60 .548 3.60 .699 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.25 1.035 3.70 1.059 3.80 .837 3.60 1.174 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.00 .756 3.64 1.027 4.00 1.000 3.20 .919 

 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 227  (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  3.68 .604 3.96 .460 4.15 .300 4.20 .653 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.50 .535 4.10 .568 4.25 .500 4.20 .632 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 3.88 .354 4.10 .738 4.25 .500 4.40 .699 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ั   รูจ้กัการประนีประนอม 3.62 .744 3.70 .483 4.00 .000 4.00 .667 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.38 1.188 4.10 .568 4.00 .000 4.20 .789 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .756 3.91 .539 4.25 .500 4.20 .789 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.28 .911 3.70 .483 3.94 .239 3.90 .929 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.25 1.035 3.80 .632 4.25 .500 4.00 1.054 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 2.38 .916 3.30 .483 3.25 .500 3.30 1.160 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.62 1.061 3.60 .699 4.00 .000 4.00 .943 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.88 .991 4.18 .751 4.25 .500 4.30 .949 

รวม 3.47 .716 3.78 .445 3.92 .136 3.90 .667 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 228  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะวทยาศาสติ รแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ตามอตัลกัษณ์ของ 
                       มหาวทยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วทยาศิ าสตรบณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  38  คน n  =  11  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน n  =  5 จากบณัฑติทาํงาน  31 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน 

  ด้านสาํนึกดี 3.88 .595 3.94 .232 4.15 .300 4.20 .618 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.00 .756 4.30 .483 4.20 .447 4.30 .675 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 3.88 .991 3.80 .422 4.20 .447 4.20 .789 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.25 .707 4.18 .405 4.40 .548 4.50 .707 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.25 .707 3.70 .483 4.20 .447 3.80 .789 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.00 .756 3.91 .539 4.25 .500 4.20 .789 
  ด้านมงุมัน่่  3.44 .989 3.83 .590 3.75 .354 3.88 .719 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.00 1.195 4.00 .471 4.00 .707 4.10 1.101 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.25 .886 3.70 .823 3.80 .447 3.60 .966 
3. เมือ่มปีญหาในกาั รทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.12 1.126 3.50 1.080 3.60 .548 3.60 .699 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 3.38 1.188 4.10 .568 4.00 .000 4.20 .789 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.23 .814 3.62 .561 3.80 .245 3.66 .847 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.00 .756 3.40 .699 3.80 .447 3.80 .789 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.38 1.061 3.82 .751 4.20 .447 3.50 .707 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.25 1.035 3.50 .707 3.60 .548 3.40 .966 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.25 .886 3.60 .699 3.80 .447 3.50 .850 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 228 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกิ ล) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.25 1.035 3.70 1.059 3.80 .837 3.60 1.174 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.00 .756 3.64 1.027 4.00 1.000 3.20 .919 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.25 1.035 3.80 .632 4.25 .500 4.00 1.054 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 2.38 .916 3.30 .483 3.25 .500 3.30 1.160 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.62 1.061 3.60 .699 4.00 .000 4.00 .943 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.88 .991 4.18 .751 4.25 .500 4.30 .949 
  ด้านสามคัคี 3.67 .436 3.97 .508 4.17 .333 4.20 .613 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.50 .535 4.10 .568 4.25 .500 4.20 .632 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 3.88 .354 4.10 .738 4.25 .500 4.40 .699 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  3.62 .744 3.70 .483 4.00 .000 4.00 .667 

รวม 3.47 .716 3.78 .445 3.92 .136 3.90 .667 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 229  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร์ิ ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน                 
 

หลกัสตูรปรญิ ญา หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  38  คน n  =  11  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน n  =  5 จากบณัฑติทาํงาน  31 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  3.95 .924 4.02 .529 4.25 .300 4.24 .770 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.38 .518 4.18 .603 4.50 .577 4.60 .516 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 3.88 .641 4.10 .568 4.50 .577 4.50 .527 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 3.75 1.282 3.90 .568 4.00 .000 4.00 1.155 
4. มคีวามขยนัอดทน  3.88 1.458 4.00 .667 4.00 .000 4.10 .994 
5. การตรงต่อเวลา 3.88 1.356 4.00 .667 4.25 .500 4.00 1.054 
  ด้านความรู้ 3.38 .744 3.73 .595 4.00 .204 3.83 .825 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.50 .756 3.80 .789 4.00 .000 4.00 .943 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.25 .886 3.80 .632 4.00 .000 3.70 .823 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.25 .707 3.70 .675 4.25 .500 3.70 .823 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.50 .926 3.73 .647 3.75 .500 3.90 .876 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.34 .706 3.73 .558 3.80 .274 3.85 .891 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 3.50 .535 4.00 .471 4.00 .000 4.00 .943 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.38 .744 3.50 .707 3.80 .447 3.80 .919 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.25 .886 3.73 .647 3.80 .447 3.80 .919 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.25 .886 3.80 .919 3.60 .548 3.80 .919 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 229 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  ประเดน็ วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  3.47 1.021 3.83 .472 4.15 .454 3.88 .801 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 3.50 .926 4.10 .738 4.40 .548 4.10 .738 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.00 1.195 3.50 1.080 4.00 .707 3.60 .843 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.00 1.195 4.10 .316 4.20 .447 4.20 .632 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.38 1.061 3.73 .786 4.00 .707 3.60 1.265 
  ด้านทกัษะการวเคราิ ะหเ์ชงตวัเลขิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.47 .687 3.70 .329 4.20 .209 3.95 .904 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.38 1.061 3.60 .516 4.20 .447 3.80 1.135 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.38 .744 3.70 .483 4.00 .000 3.90 .876 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.25 .886 3.30 .483 4.00 .000 3.90 1.101 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 3.88 .641 4.27 .467 4.60 .548 4.20 .632 

รวม 3.54 .797 3.81 .399 4.04 .180 3.96 .787 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 230  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะวทยาศาสตรแ์ละวศวกรรมศาสตร ์ิ ิ ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วศวกรรมศาสตริ บณัฑติ  วทยาศาสตริ บณัฑติ  

 (วศวกรรมเครือ่งกลิ ) (วศวกรรมิ ไฟฟ้า) (วศวกรรมิ โยธา) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  =  8  จากบณัฑติทาํงาน  38  คน n  =  11  จากบณัฑติทาํงาน  45 คน n  =  5 จากบณัฑติทาํงาน  31 คน n  =  10  จากบณัฑติทาํงาน  49 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   7 87.5 11 100.0 5 100.0 8 80.0 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 6 75.0 10 90.9 2 40.0 10 100.0 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 2 25.0 10 90.9 4 80.0 9 90.0 
4. ขยนัอดทน 7 87.5 9 81.8 1 20.0 9 90.0 
5. การตรงต่อเวลา 5 62.5 7 63.6 1 20.0 9 90.0 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3 37.5 5 45.5 3 60.0 5 50.0 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  2 25.0 2 18.2 5 100.0 - - 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 2 25.0 1 9.1 1 20.0 - - 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 4 36.4 1 20.0 3 30.0 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 4 50.0 8 72.7 1 20.0 5 50.0 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  6 75.0 6 54.5 3 60.0 6 60.0 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   6 75.0 5 45.5 3 60.0 4 40.0 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3 37.5 4 36.4 2 40.0 2 20.0 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       6 75.0 3 27.3 5 100.0 6 60.0 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 2 25.0 3 27.3 2 40.0 1 10.0 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 8 100.0 8 72.7 3 60.0 7 70.0 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 5 100.0 5 45.5 3 60.0 4 40.0 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - 1 9.1 - - - - 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 12.5 1 9.1 1 20.0 1 10.0 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 3 37.5 3 27.3 1 20.0 5 50.0 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 2 25.0 5 45.5 3 60.0 6 60.0 



ตารางที่ 231  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตคณะิ ศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ   จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป 
                                                                                                                                                                                                                (n = 63)   

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาทีน่ายจา้งทาํงานรว่มกบับณัฑติ   

           ชาย 21 33.3              1 - 6 เดอืน 6 9.5 

           หญงิ 42 66.7              7- 12 เดอืน 23 36.5 

2. ความเกีย่วขอ้งกบับณัฑติ               13 -18 เดอืน 20 31.7 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 17 27.0             19 เดอืนขึน้ไป  3 4.8 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 39 61.9              ไมร่ะบุ 11 17.5 

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 7 11.1   5. ประเภทของหน่วยงาน   

3. ประสบการณ์การทาํงาน                รฐับาล  13 20.6 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 17 27.0              รฐัวสิาหกจิ  3 4.8 

           5 - 9 ปี 14 22.2              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           10 - 14 ปี 8 12.7              เอกชน 47 74.6 

           15 - 19 ปี 10 15.9      

           20 - 24 ปี 7 11.1      

           25 ปีขึน้ไป 4 6.3      

           ไมร่ะบุ 3 4.8      
 
 
 
 
 
 
                  



ตารางที่ 232  ร้อยละ  คาเฉลี่ย ค่ ่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ   ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ  
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ  จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 63) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  30.6 52.9 16.2 0.3 - 100.0 4.14 .571 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 31.7  (20) 54.0  (34) 14.3  (9) - - 100.0  (63) 4.17 .661 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 31.7  (20) 52.4  (33) 15.9  (10) - - 100.0  (63) 4.16 .677 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 29.0  (18) 50.0  (31) 19.4  (12) 1.6  (1) - 100.0  (62) 4.06 .744 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 42.9  (27) 47.6  (30) 9.5  (6) - - 100.0  (63) 4.33 .648 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  17.5  (11) 60.3  (38) 22.2  (14) - - 100.0  (63) 3.95 .633 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 11.1 50.8 36.5 1.6 - 100.0 3.71 .595 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.9  (5) 60.3  (38) 30.2  (19) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.75 .621 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 9.5  (6) 49.2  (31) 41.3  (26) - - 100.0  (63) 3.68 .643 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   15.9  (10) 50.8  (32) 30.2  (19) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.79 .744 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน 11.1  (7) 42.9  (27) 44.4  (28) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.63 .703 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 14.3 35.3 42.1 8.3 - 100.0 3.56 .749 บอย่ มาก 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 15.9  (10) 42.9  (27) 33.3  (21) 7.9  (5) - 100.0  (63) 3.67 .842 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล  ั 17.5  (11) 23.8  (15) 50.8  (32) 7.9  (5) - 100.0  (63) 3.51 .878 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 14.3  (9) 38.1  (24) 41.3  (26) 6.3  (4) - 100.0  (63) 3.60 .814 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 9.5  (6) 36.5  (23) 42.9  (27) 11.1  (7) - 100.0  (63) 3.44 .819 บอ่ย 

 



ตารางที่ 232 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  26.7 57.1 15.2 1.0 - 100.0 4.10 .561 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 36.5  (23) 54.0  (34) 7.9  (5) 1.6  (1) - 100.0  (63) 4.25 .671 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 33.3  (21) 52.4  (33) 14.3  (9) - - 100.0  (63) 4.19 .669 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  23.8  (15) 55.6  (35) 20.6  (13) - - 100.0  (63) 4.03 .671 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 20.6  (13) 63.5  (40) 15.9  (10) - - 100.0  (63) 4.05 .607 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 19.0  (12) 60.3  (38) 17.5  (11) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.95 .705 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       12.7 42.5 38.5 6.3 - 100.0 3.62 .620 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอย่ มาก 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 9.5  (6) 49.2  (31) 38.1  (24) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.65 .699 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  6.3  (4) 23.8  (15) 50.8  (32) 19.0  (12) - 100.0  (63) 3.17 .814 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  14.3  (9) 47.6  (30) 34.9  (22) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.73 .745 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ 20.6  (13) 49.2  (31) 30.2  (19) - - 100.0  (63) 3.90 .712 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 19.9 48.4 28.4 3.3 - 100.0 3.85 .542 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 233  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ   
                       ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั  จาํแนกตามรายด้าน ิ                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 63) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 28.0 54.5 16.6 0.9 - 100.0 4.10 .577 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 31.7  (20) 54.0  (34) 14.3  (9) - - 100.0  (63) 4.17 .661 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 29.0  (18) 50.0  (31) 19.4  (12) 1.6  (1) - 100.0  (62) 4.06 .744 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 42.9  (27) 47.6  (30) 9.5  (6) - - 100.0  (63) 4.33 .648 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  17.5  (11) 60.3  (38) 22.2  (14) - - 100.0  (63) 3.95 .633 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 19.0  (12) 60.3  (38) 17.5  (11) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.95 .705 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  19.4 50.0 28.2 2.4 - 100.0 3.87 .560 บอยมาก่  
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 31.7  (20) 52.4  (33) 15.9  (10) - - 100.0  (63) 4.16 .677 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 7.9  (5) 60.3  (38) 30.2  (19) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.75 .621 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในกั ารทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผล 17.5  (11) 23.8  (15) 50.8  (32) 7.9  (5) - 100.0  (63) 3.51 .878 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 20.6  (13) 63.5  (40) 15.9  (10) - - 100.0  (63) 4.05 .607 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 12.7 43.0 38.7 5.6 - 100.0 3.63 .613 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     9.5  (6) 49.2  (31) 41.3  (26) - - 100.0  (63) 3.68 .643 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื 15.9  (10) 50.8  (32) 30.2  (19) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.79 .744 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     11.1  (7) 42.9  (27) 44.4  (28) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.63 .703 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 15.9  (10) 42.9  (27) 33.3  (21) 7.9  (5) - 100.0  (63) 3.67 .842 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 14.3  (9) 38.1  (24) 41.3  (26) 6.3  (4) - 100.0  (63) 3.60 .814 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 233 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสิ ดงออกของบณัฑติ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่    S.D. รวม ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 9.5  (6) 36.5  (23) 42.9  (27) 11.1  (7) - 100.0  (63) 3.44 .819 บอ่ย 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ 9.5  (6) 49.2  (31) 38.1  (24) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.65 .699 
    และแปลผล 

บอ่ยมาก 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  6.3  (4) 23.8  (15) 50.8  (32) 19.0  (12) - 100.0  (63) 3.17 .814 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  14.3  (9) 47.6  (30) 34.9  (22) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.73 .745 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    20.6  (13) 49.2  (31) 30.2  (19) - - 100.0  (63) 3.90 .712 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 31.2 54.0 14.3 0.5 - 100.0 4.16 .595 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 36.5  (23) 54.0  (34) 7.9  (5) 1.6  (1) - 100.0  (63) 4.25 .671 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 33.3  (21) 52.4  (33) 14.3  (9) - - 100.0  (63) 4.19 .669 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  23.8  (15) 55.6  (35) 20.6  (13) - - 100.0  (63) 4.03 .671 บอ่ยมาก 

รวม 19.9 48.4 28.4 3.3 - 100.0 3.85 .542 บอยม่ าก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 234  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ    จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 63) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  36.8 50.2 12.4 0.6 - 100.0 4.23 .600 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 38.1  (24) 54.0  (34) 7.9  (5) - - 100.0  (63) 4.30 .613 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 41.3  (26) 46.0  (29) 12.7  (8) - - 100.0  (63) 4.29 .682 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 39.7  (25) 47.6  (30) 12.7  (8) - - 100.0  (63) 4.27 .677 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  36.5  (23) 49.2  (31) 14.3  (9) - - 100.0  (63) 4.22 .683 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 28.6  (18) 54.0  (34) 14.3  (9) 3.2  (2) - 100.0  (63) 4.08 .747 มาก 
  ด้านความรู้ 13.5 48.0 36.5 2.0 - 100.0 3.73 .637 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 12.7  (8) 60.3  (38) 27.0  (17) - - 100.0  (63) 3.86 .618 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 9.5  (6) 44.4  (28) 42.9  (27) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.60 .708 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 15.9  (10) 42.9  (27) 38.1  (24) 3.2  (2) - 100.0  (63) 3.71 .771 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 15.9  (10) 44.4  (28) 38.1  (24) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.75 .740 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.7 48.8 36.1 2.0 0.4 100.0 3.71 .615 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 20.6  (13) 60.3  (38) 19.0  (12) - - 100.0  (63) 4.02 .635 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 9.5  (6) 42.9  (27) 42.9  (27) 4.8  (3) - 100.0  (63) 3.57 .734 มาก 
3. 9.5  (6) 42.9  (27) 46.0  (29) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.60 .685 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 11.1  (7) 49.2  (31) 36.5  (23) 1.6  (1) 1.6  (1) 100.0  (63) 3.67 .762 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 234 (ตอ่ ) 
 

  S.D. ระดบัความ ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             23.8 46.4 27.8 2.0 - 100.0 3.92 .631 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 30.2  (19) 55.6  (35) 12.7  (8) 1.6  (1) - 100.0  (63) 4.14 .692 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 12.7  (8) 30.2  (19) 50.8  (32) 6.3  (4) - 100.0  (63) 3.49 .801 ปานกลาง 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 34.9  (22) 47.6  (30) 17.5  (11) - - 100.0  (63) 4.17 .708 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 17.5  (11) 52.4  (33) 30.2  (19) - - 100.0  (63) 3.87 .684 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       13.9 45.6 36.5 3.6 0.4 100.0 3.69 .656 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 9.5  (6) 39.7  (25) 44.4  (28) 6.3  (4) - 100.0  (63) 3.52 .759 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 7.9  (5) 34.9  (22) 50.8  (32) 4.8  (3) 1.6  (1) 100.0  (63) 3.43 .777 
   งานทีท่าํ 

ปานกลาง 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      17.5  (11) 55.6  (35) 25.4  (16) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.89 .698 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 20.6  (13) 52.4  (33) 25.4  (16) 1.6  (1) - 100.0  (63) 3.92 .725 มาก 

รวม 20.9 47.9 29.0 2.0 0.2 100.0 3.86 .562 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 235  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 63) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.23 84.60 4.9200     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.92 78.40 3.6800 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.30 86.00 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.29 85.80 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.14 82.80 4.5600 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.27 85.40 5.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.49 69.80 1.9600 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.22 84.40 4.8800   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.17 83.40 4.6800 

5. การตรงต่อเวลา 4.08 81.60 4.3200   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.87 77.40 3.4800 

  ด้านความรู้ 3.73 74.60 2.9200    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.69 73.80 2.7600 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.86 77.20 3.4400          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.60 72.00 2.4000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.71 74.20 2.8400   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.52 70.40 2.0800 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.75 75.00 3.0000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.43 68.60 1.7200 

  3.56 71.20 2.2400      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.02 80.40 4.0800   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.89 77.80 3.5600 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.57 71.40 2.2800   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  3.92 78.40 3.6800 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 3.60 72.00 2.4000       คอมพวิเตอร ์    
   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.86 77.20 3.4400 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.67 73.40 2.6800        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 236  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑตคณะิ ศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน 10 ลาํดบัแรก  (n = 63)                                             
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   39 2 6 1 5 4 1 1 1 - 60 95.2 8.286 1 

2. ความขยนัอดทน 2 17 9 8 7 3 3 5 1 2 57 90.5 6.175 2 

3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4 12 10 17 1 - 4 1 2 4 55 87.3 6.032 3 

4. การตรงต่อเวลา 3 6 4 10 12 3 5 2 2 - 47 74.6 4.810 4 

5. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 2 8 8 3 6 6 5 5 6 2 51 81.0 4.635 5 

6. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4 6 8 1 6 9 4 4 6 2 50 79.4 4.571 6 

7. ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 1 2 3 7 3 9 3 6 2 4 40 63.5 3.206 7 

8. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน - 3 2 1 1 3 5 8 8 - 31 49.2 2.079 8 

9. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 2 1 3 4 1 5 2 - 2 3 23 36.5 2.016 9 

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   2 - - 2 1 7 4 5 4 5 30 47.6 1.889 10 

11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   - - 2 2 6 2 5 4 4 1 26 41.3 1.857 11 

12.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 1 4 3 5 8 5 3 30 47.6 1.762 12 

13.ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 1 1 1 1 3 2 4 2 4 4 23 36.5 1.524 13 

14.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 1 2 1 - - 2 6 3 2 - 17 27.0 1.317 14 

15.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั     - 1 3 - 1 2 2 2 4 2 17 27.0 1.159 15 

16.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  1 - - 2 3 2 1 1 1 1 12 19.0 0.984 16 

17.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - 1 - 1 1 2 3 4 9 21 33.3 0.841 17 

18.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 1 - 1 1 - 3 2 2 2 12 19.0 0.730 18 

19.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - 1 1 - 1 1 1 1 5 11 17.5 0.540 19 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 1 - - - - - 1 - - 2 3.2 0.190 20 

21.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - 1 - - - 2 3 4.8 0.111 21 



ตารางที่ 237  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
                       ระดบัอดุมศึกษาแหงชาต่ ิ   จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน   
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

(การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  (การจดัการ) (การตลาด)  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

 n  =  24  จากบณัฑติทาํงาน  59  คน n  =  2 จากบณัฑติทาํงาน  16 คน n  =  15 จากบณัฑติทาํงาน  37 คน n  =  22  จากบณัฑติทาํงาน  61 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.23 .582 3.80 .283 4.17 .576 4.05 .582 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.25 .608 3.50 .707 4.27 .594 4.09 .750 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.25 .737 4.50 .707 4.13 .640 4.05 .653 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.25 .676 3.50 .707 4.00 .961 3.95 .653 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.46 .658 4.00 .000 4.40 .632 4.18 .664 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.92 .654 3.50 .707 4.07 .594 3.95 .653 
  ด้านความรู้ 3.68 .587 3.38 .884 3.78 .566 3.74 .634 
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.79 .588 3.00 1.414 3.80 .561 3.73 .631 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความ หรอืจบัใจความได ้ 3.58 .654 3.50 .707 3.73 .594 3.77 .685 
3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.71 .751 3.50 .707 3.93 .704 3.82 .795 
4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.62 .711 3.50 .707 3.67 .617 3.64 .790 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.49 .657 3.38 .530 3.60 .812 3.61 .848 
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.62 .770 3.50 .707 3.80 .775 3.64 1.002 
2. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและ ั ใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได ้ 3.46 .833 3.00 .000 3.60 .910 3.55 .963 
3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.46 .658 3.50 .707 3.67 .976 3.73 .883 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.42 .776 3.50 .707 3.33 .816 3.55 .912 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49                                               



ตารางที่ 237 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

(การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  (การจดัการ) (การตลาด)  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคล่ และความรบัผดชอบิ  4.28 .530 3.80 .283 4.01 .526 3.97 .603 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.46 .588 4.00 .000 4.13 .834 4.14 .640 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.33 .637 4.00 .000 4.20 .676 4.05 .722 
3. เมือ่มปีญหาั ในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอม 4.17 .702 3.50 .707 4.00 .655 3.95 .653 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.25 .608 4.00 .000 3.93 .594 3.91 .610 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.21 .588 3.50 .707 3.80 .676 3.82 .795 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.57 .673 3.63 .177 3.62 .626 3.66 .610 

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.50 .780 3.50 .707 3.80 .561 3.73 .703 
2.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.25 .847 3.00 .000 3.13 .834 3.14 .834 
3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.75 .794 4.00 .000 3.67 .816 3.73 .703 
4. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.79 .721 4.00 .000 3.87 .834 4.05 .653 

รวม 3.89 .535 3.61 .418 3.88 .555 3.82 .577 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 



ตารางที่ 238  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการ ิ ิ  
                       ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยั จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน ิ  
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

(การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  (การจดัการ) (การตลาด)  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  24  จากบณัฑติทาํงาน  59  คน n  =  2 จากบณัฑติทาํงาน  16 คน n  =  15 จากบณัฑติทาํงาน  37 คน n  =  22  จากบณัฑติทาํงาน  61 คน 

  ด้านสาํนึกดี 4.22 .559 3.60 .566 4.11 .585 4.00 .589 
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 4.25 .608 3.50 .707 4.27 .594 4.09 .750 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 4.25 .676 3.50 .707 4.00 .961 3.95 .653 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.46 .658 4.00 .000 4.40 .632 4.18 .664 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  3.92 .654 3.50 .707 4.07 .594 3.95 .653 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 4.21 .588 3.50 .707 3.80 .676 3.82 .795 
  ด้านมงุมัน่่  3.94 .558 3.63 .177 3.87 .604 3.81 .572 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน 4.25 .737 4.50 .707 4.13 .640 4.05 .653 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ 3.79 .588 3.00 1.414 3.80 .561 3.73 .631 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลเพือ่การตดัสนิใจได้ั  3.46 .833 3.00 .000 3.60 .910 3.55 .963 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 4.25 .608 4.00 .000 3.93 .594 3.91 .610 
  ด้านสร้างสรรค ์ 3.57 .603 3.55 .495 3.66 .621 3.68 .660 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอืจบัใจความได ้ 3.58 .654 3.50 .707 3.73 .594 3.77 .685 
2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอืสถานการณ์ใหม่ๆ  3.71 .751 3.50 .707 3.93 .704 3.82 .795 
3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 3.62 .711 3.50 .707 3.67 .617 3.64 .790 
4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 3.62 .770 3.50 .707 3.80 .775 3.64 1.002 

  

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 238 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑิต บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

(การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  (การจดัการ) (การตลาด)  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 3.46 .658 3.50 .707 3.67 .976 3.73 .883 
6. มกีารสรา้งผลงานใหม ่/ พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 3.42 .776 3.50 .707 3.33 .816 3.55 .912 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะหแ์ละแปลผล 3.50 .780 3.50 .707 3.80 .561 3.73 .703 
8.  สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดูั  อ่าน และเขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 3.25 .847 3.00 .000 3.13 .834 3.14 .834 
9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และั เขยีนไดถู้กตอ้งและสรา้งสรรค ์ 3.75 .794 4.00 .000 3.67 .816 3.73 .703 
10. สามารถใชอุ้ปกรณ์/เทคโนโลย/ีคอมพวิเตอร ์เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร   3.79 .721 4.00 .000 3.87 .834 4.05 .653 
  ด้านสามคัคี 4.32 .602 3.83 .236 4.11 .560 4.05 .594 
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.46 .588 4.00 .000 4.13 .834 4.14 .640 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 4.33 .637 4.00 .000 4.20 .676 4.05 .722 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่  รูจ้กัการประนีประนอมั  4.17 .702 3.50 .707 4.00 .655 3.95 .653 

รวม 3.89 .535 3.61 .418 3.88 .555 3.82 .577 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        บอ่ยทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         ไมบ่อ่ย         คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          บอ่ยมาก       คา่เฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         ไมบ่อ่ยเลย    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          บอ่ย            คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 239  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ  
                       จาํแนกตามหลกัสตูรและรายด้าน 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  ประเดน็ บญัชีบณัฑติ  

(การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  (การจดัการ) (การตลาด)  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
 n  =  24  จากบณัฑติทาํงาน  59  คน n  =  2 จากบณัฑติทาํงาน  16 คน n  =  15 จากบณัฑติทาํงาน  37 คน n  =  22  จากบณัฑติทาํงาน  61 คน 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.28 .662 4.10 .141 4.23 .560 4.20 .608 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.37 .647 4.00 .000 4.20 .561 4.32 .646 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.29 .751 4.00 .000 4.40 .632 4.23 .685 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.29 .690 4.00 .000 4.33 .724 4.23 .685 
4. มคีวามขยนัอดทน  4.33 .761 4.00 .000 4.07 .704 4.23 .612 
5. การตรงต่อเวลา 4.08 .776 4.50 .707 4.13 .743 4.00 .756 
  ด้านความรู้ 3.72 .605 3.63 .530 3.85 .639 3.67 .704 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.87 .612 4.00 .000 4.00 .535 3.73 .703 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.58 .654 3.50 .707 3.73 .704 3.55 .800 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.67 .761 3.50 .707 3.80 .862 3.73 .767 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.75 .676 3.50 .707 3.87 .743 3.68 .839 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 3.77 .630 3.50 .530 3.67 .580 3.70 .653 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.08 .654 3.50 .707 4.07 .594 3.95 .653 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.62 .711 3.50 .707 3.40 .737 3.64 .790 
3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั  3.67 .702 3.50 .707 3.60 .632 3.55 .739 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 3.71 .751 3.50 .707 3.60 .737 3.68 .839 

 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  



ตารางที่ 239 (ตอ่ ) 
 

หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ   หลกัสตูรปรญญาิ  
บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  ประเดน็ บญัชีบณัฑติ  

(การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  (การจดัการ) (การตลาด)  

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ ความรบัผดชอบิ  4.00 .594 3.38 .530 3.97 .550 3.85 .730 
1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.25 .608 3.50 .707 4.27 .594 4.00 .816 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.54 .833 3.00 .000 3.60 .632 3.41 .908 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.33 .637 3.50 .707 4.13 .640 4.09 .811 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 3.88 .741 3.50 .707 3.87 .640 3.91 .684 
  ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร และการใช้   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.72 .644 3.63 .530 3.68 .594 3.67 .753 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.54 .779 3.50 .707 3.47 .640 3.55 .858 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.42 .881 3.50 .707 3.47 .640 3.41 .796 
3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.92 .654 3.50 .707 3.93 .594 3.86 .834 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 4.00 .659 4.00 .000 3.87 .834 3.86 .774 

รวม 3.91 .566 3.67 .404 3.90 .518 3.84 .623 
 

หมายเหต ุ: เกณฑท์ี่ใช้ในการวเคราะห์ิ        พอใจมากทีส่ดุ      คา่เฉลีย่เทา่กบั   4.50 - 5.00         พอใจน้อย          คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.50 - 2.49 
                                                          พอใจมาก            ค่าเฉลีย่เทา่กบั   3.50 - 4.49         พอใจน้อยทีส่ดุ    คา่เฉลีย่เทา่กบั   1.00 - 1.49   
                                                          พอใจปานกลาง     คา่เฉลีย่เทา่กบั   2.50 - 3.49  
 
 
 
 
 



ตารางที่ 240  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างิ ของบณัฑติ คณะศลปศาสตรแ์ละวทยาการจดัการิ ิ  ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์ร  จาํแนกตามหลกัสตูร  
 

 หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  หลกัสตูรปรญญาิ  
ลกัษณะของบณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บรหารธรุกจิ ิ บณัฑติ  บญัชีบณัฑติ  

 (การจดัการ) (การตลาด) (การจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่ )  

 เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ เลือก (คน) รอ้ยละ 
 n  =  24  จากบณัฑติทาํงาน  59  คน n  =  2 จากบณัฑติทาํงาน  16 คน n  =  15 จากบณัฑติทาํงาน  37 คน n  =  22  จากบณัฑติทาํงาน  61 คน 

1. ความซือ่สตัยส์จุรติ   22 91.7 2 100.0 15 100.0 21 95.5 
2. ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน 20 83.3 2 100.0 11 73.3 18 81.8 
3. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 20 83.3 2 100.0 14 93.3 19 86.4 
4. ขยนัอดทน 22 91.7 1 50.0 14 93.3 20 90.9 
5. การตรงต่อเวลา 16 66.7 2 100.0 13 86.7 16 72.7 
6. ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 4 16.7 - - 6 40.0 13 59.1 
7. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  5 20.8 1 50.0 1 6.7 5 22.7 
8. ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 5 20.8 - - 2 13.3 4 18.2 
9. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 10 41.7 - - 7 46.7 6 27.3 
10.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน 17 70.8 1 50.0 9 60.0 13 59.1 
11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่  6 25.0 1 50.0 9 60.0 10 45.5 
12.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหา    ั   5 20.8 1 50.0 4 26.7 7 31.8 
13.การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ 10 41.7 1 50.0 5 33.3 14 63.6 
14.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่       12 50.0 1 50.0 5 33.3 12 54.5 
15.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 5 20.8 - - 3 20.0 4 18.2 
16.ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 19 79.2 2 100.0 13 86.7 16 72.7 
17.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ 10 41.7 1 50.0 5 33.3 1 4.5 
18.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 4.2 - - - - 1 4.5 
19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - 3 13.6 
20.ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 13 54.2 1 50.0 9 60.0 8 36.4 
21.ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ 8 33.3 1 50.0 5 33.3 7 31.8 



ตารางที่ 241  จาํนวนและร้อยละของนายจ้างบณัฑตสาขาการจดัการโรงแรมและทองเที่ยว ิ ่ (โครงการจดัตัง้วทยาเขตสพุรรณบรุีิ )  จาํแนกตามข้อมลูทัว่ไป                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                  (n = 4)      

ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ   ลกัษณะทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ     4. ระยะเวลาที่นายจ้างทาํงานรวมกบับณัฑต่ ิ    

           ชาย 1 25.0              1 - 6 เดอืน 1 25.0 

           หญงิ 3 75.0              7 - 12 เดอืน - - 

2. ความเกี่ยวข้องกบับณัฑติ                13 -18 เดอืน 3 75.0 

           ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงาน - -             19 เดอืนขึน้ไป  - - 

           หวัหน้างานของบณัฑติโดยตรง 3 75.0   5. ประเภทของหนวยงาน่    

           เพือ่นรว่มงานในฝาย ่ / แผนก 1 25.0              รฐับาล  1 25.0 

3. ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหนงปัจจบุนั่                 รฐัวสิาหกจิ  1 25.0 

           ไมเ่กนิ 5 ปี 1 25.0              องคก์รอสิระ / มลูนิธ ิ/ สมาคม - - 

           5 - 9 ปี - -              เอกชน 2 50.0 

           10 - 14 ปี 2 50.0      

           15 - 19 ปี - -      

           20 - 24 ปี - -      

           25 ปีขึน้ไป - -      

           ไมร่ะบุ 1 25.0     
 
 
 
 
 
 

               



ตารางที่ 242  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ สาขาการจดัการโรงแรมและทองเที่ยว ่ (โครงการจดัตัง้วทยาเขติ  
                      สพุรรณบรุี)  ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุระดบัอดุมศึกษาแหงชาติ ิ่   จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 4) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอย่ ที่สดุ บอย่ มาก บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอย่ ่ เลย รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  15.0 75.0 10.0 - - 100.0 4.05 .412 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
2. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน - 100.0  (4) - - - 100.0  (4) 4.00 .000 บอ่ยมาก 
3. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 บอ่ยมาก 
4. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
5. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 บอ่ยมาก 
  ด้านความรู้ 6.3 62.5 25.0 6.3 - 100.0 3.69 .657 บอยมาก่  
1. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 บอ่ยมาก 
2. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ  แปลความหรอื 25.0  (1) 25.0  (1) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.75 .957 
    จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

3. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื   - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 
   สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

4. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน - 75.0  (3) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.50 1.000 
   นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.5 62.5 6.3 18.8 - 100.0 3.69 .987 บอยมาก่  
1. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - 75.0  (3) 25.0  (1)  - 100.0  (4) 3.75 .500 บอ่ยมาก 
2. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนั ะและใหเ้หตุผล  - 75.0  (3) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.50 1.000 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

3. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 25.0  (1) 50.0  (2) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.75 1.258 บอ่ยมาก 
4. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 25.0  (1) 50.0  (2) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.75 1.258 บอ่ยมาก 

 



ตารางที่ 242 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวางบคุคลและ่  35.0 40.0 20.0 5.0 - 100.0 4.05 .806 
       ความรบัผดชอบิ  

บอยมาก่  

1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  25.0  (1) 25.0  (1) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.75 .957 บอ่ยมาก 
4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 50.0  (2) 25.0  (1) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 4.00 1.414 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.00 1.155 บอ่ยมาก 
 ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ  การสื่อสาร       - 68.8 18.8 12.5 - 100.0 3.56 .591 
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บอยมาก่  

1. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ - 50.0  (2) 25.0  (1) 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.25 .957 
    และแปลผล 

บอ่ย 

2. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 50.0  (2) 25.0  (1) 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.25 .957 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

3. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเั ขยีนได ้ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

4. สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ เพือ่ - 100.0  (4) - - - 100.0  (4) 4.00 .000 
    แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร 

บอ่ยมาก 

รวม 14.8 61.4 15.9 8.0 - 100.0 3.83 .636 บอยมาก่  
 
 
 
 



ตารางที่ 243  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัพฤตกรรมที่แสดงออกของิ บณัฑติ สาขาการจดัการโรงแรมและทองเที่ยว ่ (โครงการจดัตัง้วทยาเขติ  
                       สพุรรณบรุี)  ตามอตัลกัษณ์ของมหาวทยาลยัิ    จาํแนกตามรายด้าน                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 4) 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

  ด้านสาํนึกดี 25.0 55.0 20.0 - - 100.0 4.05 .597 บอยมาก่  
1. มนีํ้าใจ ชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงาน 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
2. มคีวามเสยีสละเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 บอ่ยมาก 
3. มคีวามสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
4. มกีารใชท้รพัยากรของหน่วยงานอยา่งคุม้คา่  - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 บอ่ยมาก 
5. การยอมรบัทัง้ผดิและชอบจากผลงานของตนเอง 50.0  (2) - 50.0  (2) - - 100.0  (4) 4.00 1.155 บอ่ยมาก 
  ด้านมงุมัน่่  12.5 68.8 6.3 12.5 - 100.0 3.81 .718 บอย่ มาก 
1. มคีวามขยนัหมัน่เพยีร อดทนในการทาํงาน - 100.0  (4) - - - 100.0  (4) 4.00 .000 บอ่ยมาก 
2. มคีวามรูเ้กีย่วกบังานทีท่าํ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 บอ่ยมาก 
3. เมื่อมปีญหาในการทาํงาน มกัจะเสนอแนะและใหเ้หตุผลั  - 75.0  (3) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.50 1.000 
   เพือ่การตดัสนิใจได ้

บอ่ยมาก 

4. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะทาํงานใหเ้สรจ็ แมว้า่จะมอีุปสรรค 50.0  (2) 25.0  (1) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 4.00 1.414 บอ่ยมาก 
  ด้านสร้างสรรค ์ 7.5 62.5 17.5 12.5 - 100.0 3.65 .742 บอย่ มาก 
1. สามารถตคีวาม ขยาย / ยอ่ความ แปลความหรอื     25.0  (1) 25.0  (1) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.75 .957 
   จบัใจความได ้

บอ่ยมาก 

2. สามารถนําความรูท้ีเ่รยีนมาประยกุตก์บังานทีท่าํหรอื - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 
    สถานการณ์ใหม่ๆ  

บอ่ยมาก 

3. มกีารนําความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการทาํงาน     - 75.0  (3) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.50 1.000 
    นอกเหนือจากความรูท้ีเ่รยีน 

บอ่ยมาก 

4. มคีวามคลอ่งแคลว่ในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 บอ่ยมาก 
5. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่พฒันาตนเอง 25.0  (1) 50.0  (2) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.75 1.258 บอ่ยมาก 



ตารางที่ 243 (ตอ่ ) 
 

พฤตกรรมที่แสดงออกของบณัฑติ ิ  บอยที่สดุ่  บอยมาก่  บอย่  ไมบอย่ ่  ไมบอยเลย่ ่  รวม   S.D. ระดบั
พฤตกรรมิ  

6. มกีารสรา้งผลงานใหม/่พฒันางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง 25.0  (1) 50.0  (2) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.75 1.258 บอ่ยมาก 
7. มคีวามคลอ่งแคลว่ สามารถใชต้วัเลขในการวเิคราะห ์ - 50.0  (2) 25.0  (1) 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.25 .957 
    และแปลผล 

บอ่ย 

8. สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ทัง้ฟง พดู  อ่าน และั  - 50.0  (2) 25.0  (1) 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.25 .957 
    เขยีนไดอ้ยา่งเพยีงพอต่อการใชง้าน 

บอ่ย 

9. สามารถใชภ้าษาไทยทัง้ฟง พดู อ่าน และเขยีนได้ั  - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 
    ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์    

บอ่ยมาก 

10.สามารถใชอุ้ปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์    - 100.0  (4) - - - 100.0  (4) 4.00 .000 
    เพือ่แสวงหาความรูแ้ละการสือ่สาร  

บอ่ยมาก 

  ด้านสามคัคี 25.0 58.3 16.7 - - 100.0 4.08 .631 บอยมาก่  
1. ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานเป็นกลุม่ 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
2. มกีารยอมรบัและใหเ้กยีรตเิพื่อนรว่มงาน 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 บอ่ยมาก 
3. เมือ่มปีญหาในการทาํงานเป็นกลุม่ รูจ้กัการประนีประนอมั  25.0  (1) 25.0  (1) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.75 .957 บอ่ยมาก 

รวม 14.8 61.4 15.9 8.0 - 100.0 3.83 .636 บอย่ มาก 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 244  ร้อยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน่ ่  และระดบัความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอบณัฑต่ ิ สาขาการจดัการโรงแรมและทองเที่ยว่  
                       (โครงการจดัตัง้วทยาเขตสพุรรณบรุีิ ) จาํแนกตามรายด้าน     
                                                                                                                                                                                                                                                                 (n = 4) 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  15.0 80.0 5.0 - - 100.0 4.10 .346 มาก 
1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 มาก 
2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 25.0  (1) 75.0  (3) - - - 100.0  (4) 4.25 .500 มาก 
3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน - 100.0  (4) - - - 100.0  (4) 4.00 .000 มาก 
4. มคีวามขยนัอดทน  - 100.0  (4) - - - 100.0  (4) 4.00 .000 มาก 
5. การตรงต่อเวลา 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 มาก 
  ด้านความรู้ - 75.0 25.0 - - 100.0 3.75 .500 มาก 
1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 มาก 
2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 มาก 
3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 มาก 
4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 มาก 
  ด้านทกัษะทางปัญญา 12.5 62.5 18.8 6.3 - 100.0 3.81 .747 มาก 
1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 มาก 
2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 มาก 
3. 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะหส์ถานการณ์และ     
   แกป้ญหาั  

มาก 

4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้ - 75.0  (3) - 25.0  (1) - 100.0  (4) 3.50 1.000 มาก 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 244 (ตอ่ ) 
 

ประเดน็ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ รวม   S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

  ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่ บคุคลและ             25.0 37.5 37.5 - - 100.0 3.88 .750 
       ความรบัผดชอบิ  

มาก 

1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 50.0  (2) - 50.0  (2) - - 100.0  (4) 4.00 1.155 มาก 
2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - 50.0  (2) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.50 .577 มาก 
3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 มาก 
4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 25.0  (1) 50.0  (2) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 4.00 .816 มาก 
 ด้านทกัษะการวเคริ าะหเ์ชงตวัเลขิ  การสื่อสาร       6.3 62.5 31.3 - - 100.0 3.75 .456 
       และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาก 

1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - 50.0  (2) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.50 .577 มาก 
2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบั - 75.0  (3) 25.0  (1) - - 100.0  (4) 3.75 .500 
   งานทีท่าํ 

มาก 

3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      25.0  (1) 25.0  (1) 50.0  (2) - - 100.0  (4) 3.75 .957 มาก 
4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - 100.0  (4)  - - 100.0  (4) 4.00 .000 มาก 

รวม 11.9 64.3 22.6 1.2 - 100.0 3.87 .474 มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 245  ร้อยละจากคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจ้าง่   กบัคะแนนที่ได้ตามเกณฑก์ารประเมนของ กิ .พ.ร.     
                                                                                                                                                                                                                                                             (n = 4) 

 
 

คะแนนที่ได้   
ตามเกณฑ ์

   
 ประเดน็ ประเดน็  

คะแนนที่ได้
ตามเกณฑ ์

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้ 

ร้อยละจาก
คาเฉลี่ยที่่
คาํนวณได้  

  

  

  

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

การประเมนิ
ของ ก.พ.ร. 

  ด้านคณุธรรม  จรยธรรมิ  4.10 82.00 4.4000     ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหวาง่  3.88 77.60 3.5200 

1. มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 4.25 85.00 5.0000            บุคคลและความรบัผดชอบิ     

2. มนีํ้าใจต่อเพื่อนรว่มงาน 4.25 85.00 5.0000   1. มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่ 4.00 80.00 4.0000 

3. มรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 4.00 80.00 4.0000   2. มกีารแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา 3.50 70.00 2.0000 

4. มคีวามขยนัอดทน  4.00 80.00 4.0000   3. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 4.00 80.00 4.0000 

5. การตรงต่อเวลา 4.00 80.00 4.0000   4. สามารถบรหิารจดัการงานทีท่าํ 4.00 80.00 4.0000 

  ด้านความรู้ 3.75 75.00 3.0000    ด้านทกัษะการวเคราะหเ์ชงตวัเลขิ ิ   3.75 75.00 3.0000 

1. มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน 3.75 75.00 3.0000          การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    

2. มคีวามสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 3.75 75.00 3.0000          สารสนเทศ    

3. มคีวามสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ 3.75 75.00 3.0000   1. มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 3.50 70.00 2.0000 

4. มคีวามรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ 3.75 75.00 3.0000   2. มกีารใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร ์/ สถติทิี ่ 3.75 75.00 3.0000 

  3.81 76.20 3.2400      เกีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ ด้านทกัษะทางปัญญา    

1. มคีวามสามารถในการเรยีนรูง้าน 4.00 80.00 4.0000   3. มทีกัษะในการสือ่สารและประสานงาน      3.75 75.00 3.0000 

2. มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่ 3.75 75.00 3.0000   4. มทีกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/  4.00 80.00 4.0000 

3. สามารถใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาวเิคราะห ์ 4.00 80.00 4.0000       คอมพวิเตอร ์    

   สถานการณ์และแกป้ญหาั       รวม 3.87 77.40 3.4800 
4. มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ให ้ 3.50 70.00 2.0000        

   สามารถปฏบิตังิานได ้          



ตารางที่ 246  ลกัษณะของบณัฑตที่นายจ้างของบณัฑติ ิ สาขาการจดัการโรงแรมและทองเที่ยว ่ (โครงการจดัตัง้วทยาเิ ขตสพุรรณบรุี) ต้องการรบัเข้ามาทาํงานในองคก์รใน  10 ลาํดบัแรก  (n = 4)                                   
 

ลกัษณะของบณัฑติ  ลาํดบัการเลือก (n) คาถวง่ ่  ลาํดบั 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม % นํ้าหนัก ที่ได้ 

1. ความมรีะเบยีบวนิยัในการทาํงาน 1 1 - 1 - - 1 - - - 4 100.0 7.500 1 

2. ความซือ่สตัยส์จุรติ   - 1 1 - 1 - - - - 1 4 100.0 6.000 2 

3. ทกัษะในการสือ่สารและประสานงาน 1 - - 1 - 1 - - - - 3 75.0 5.500 3 

4. การตรงต่อเวลา 1 - - - - 1 - - - 1 3 75.0 4.000 4 

5. ทกัษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลย ี/ คอมพวิเตอร ์ - - - 1 1 - - 1 - - 3 75.0 4.000 4 

6. ความรูร้อบตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - 1 - - - 1 1 - - 3 75.0 3.750 5 

7. ความขยนัอดทน - 1 - - 1 - - - - - 2 50.0 3.750 5 

8. การแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานได ้   - - 1 - - - 1 - 1 - 3 75.0 3.500 6 

9. ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ - 1 - - - - 1 - - - 2 50.0 3.250 7 

10.ความสามารถในการทาํงานเป็นกลุม่   - - - 1 - - - 1 - - 2 50.0 2.500 8 

11.ความคดิรเิริม่ สรา้งสรรคผ์ลงานใหม ่   1 - - - - - - - - - 1 25.0 2.500 8 

12.ความมนีํ้าใจต่อเพือ่นรว่มงาน - - 1 - - 2 - - - 1 4 100.0 2.375 9 

13.การบรหิารจดัการงานทีท่าํ - - - - 1 - - - - - 1 25.0 1.500 10 

14.ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู  - - - - - - - 1 - - 1 25.0 0.750 11 

15.ความสามารถในการเรยีนรูง้าน - - - - - - - - 1 1 2 50.0 0.750 11 

16.ความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่รยีน - - - - - - - - 1 - 1 25.0 0.500 12 

17.การใชค้วามรูท้ีเ่รยีน มาวเิคราะหส์ถานการณ์และแกป้ญหาั    - - - - - - - - 1 - 1 25.0 0.500 12 

18.ความสามารถในการนําเสนองานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 

19.การใชเ้ทคนิคทางคณติศาสตร/์สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีท่าํ - - - - - - - - - - - - - - 

20.ความสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข - - - - - - - - - - - - - - 

21.การแสดงออกซึง่ภาวะผูน้ํา - - - - - - - - - - - - - - 



 
รายงานวิจยัสถาบนั  เรือ่งคณุภาพบณัฑิตระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์   
           ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

 
 

ท่ีปรึกษา  :  นางสาวยพุา   วงษ์อุบล                        ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน   

                    นางสาวพชันี   ลลีาด ี                          หวัหน้างานวจิยัสถาบนัและสารสนเทศ 
 

ผูจ้ดัทาํ   :    นางสาวพรลกัษณ์   ฤกษ์สมโภชน์             นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ 
 

จาํนวนท่ีพิมพ ์ : ๔๐ เลม่ 
 

เดือน / ปีท่ีพิมพ ์ :  มถุินายน  ๒๕๕๕           
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