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บทคัดยอสําหรับผูบริหาร 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 และนําขอมูลที่
ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานของบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 
บัณฑิตที่ สํ า เร็ จการศึกษา  จํ านวน  2 ,301  คน  ซ่ึ งได งานทํ าทั้ งหมดจํ านวน  1 ,493  คน                          
(ไมรวมบัณฑิตที่ไมมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ) ใหความรวมมือตอบแบบสํารวจ                     
จํานวน 329 คน  
 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบังคับบัญชา/ผูจางงานของบัณฑิตระหวาง กรกฎาคม 2552 – 
ธันวาคม 2552 
 

วิธีการศึกษา การแจกแจงความถี่ และวิเคราะหรอยละ 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

1. โปรแกรม SPSS For windows เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล 
2. แบบสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผลการศึกษา 
1. ความพึ งพอใจของผูบั งคับบัญชา / ผู จ า งงานตอการปฏิบัติ ง านของบัณฑิต                     

ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย  4.06 
2. ผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน สวนใหญมีความพึงพอใจในจุดเดนของบัณฑิตในการ

ปฏิบัติงานดานพื้นฐานการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 44.98  และไมระบุจุดดอยของบัณฑิตในการ
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 56.84 

3. ผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน มีระดับความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ โดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 



    

คํานํา 
 

เอกสารรายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการ

ปฏิบัติ งานของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  ที่ สํ าเร็ จการศึกษา                                 

ปการศึกษา 2551 นี้ เปนเอกสารรายงานที่จัดทําขึ้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและบงชี้ผลสัมฤทธิ์

ทางการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย พบวาผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน มีความพึงพอใจตอ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอขอบคุณ

ผูบังคับบัญชา/ ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคณะ/ หนวยงาน ที่ใหความรวมมือเกี่ยวกับขอมูล รวมทัง้ใหขอเสนอแนะ

ตางๆ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดีในปตอไป  

 

กลุมงานแนะแนวการศึกษาและอาชพี กองพัฒนานักศกึษา 

สํานักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มกราคม  2553 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดรับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมือนจะเปน

มหาวิทยาลัยใหมในสายตาของคนทั่วไป แตความจริงแลวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             

พระนครมีประวัติความเปนมาที่ยาวนานและจัดเปนสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพมาเปนเวลาชานาน จากเดิมที่รวมตัวอยูกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล           

ซึ่งเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบดวย วิทยาเขตตาง ๆ มากกวา 

35 วิทยาเขตทั่วประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันมาเปนมหาวิทยาลัย          

ในป พ.ศ. 2548 ก็ไดมีการรวมกลุมวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเปน 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งใน

มหาวิทยาลัย ที่แยกอิสระออกมาก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนมหาวิทยาลัยที่อยูใจกลาง

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยวิทยาเขตเดิม 5 แหง ที่มีพื้นที่ไมหางไกลกันนัก ไดแก วิทยาเขต

เทเวศร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขต

พระนครเหนือ มหาวิทยาลัย ยังคงยึดมั่นในการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรูและความ

เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแบงการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 9 คณะ 

ไดแก 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
3. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร 
5. คณะศิลปศาสตร 
6. คณะบริหารธุรกิจ 

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

9. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 



    

การศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและ         

ยังสะทอนใหเห็นปญหาในการหางานทํา เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียน        

การสอนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานใหมากยิ่งขึ้น  

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2551 

โดยมุงเนนการศึกษา เกี่ยวกับ 

1. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน ที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต  

2. ความพึงพอใจ จุดเดน และจุดดอยในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

3. ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัย 

 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             

ที่ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 รวม 8 คณะ จากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวน 2,301 คน ซึ่งไดงานทําทั้งหมดจํานวน 1,493 คน (ไมรวมบัณฑิตที่ไมมีงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ) และรวบรวมได 329 คน 

 2. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน ที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต               

เปนขอมูลจากการกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2551  

 3. ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนขอมูลที่ผูบังคับบัญชา/            

ผูจางงานตอบตามความเปนจริง และมีความถูกตองสมบูรณ 

 4. ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2551 ศึกษาเฉพาะ

ผูบังคับบัญชา /ผูจางงานของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ  โดยไมรวมผูประกอบอาชีพอิสระ                

จาก 8 คณะ จําแนกตามคณะและหลักสูตร สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร 

4.2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4.3 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 



    

4.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

4.5 คณะศิลปศาสตร 

4.6 คณะบริหารธุรกิจ 

4.7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

4.8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

 
4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต  

2. ไดทราบถึงความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอจุดเดน และจุดดอยในการ

ปฏิบัติงานของบัณฑติ 

3. ไดทราบถึงระดับความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวางแผนผลิตบัณฑิต สาขาวิชาตาง ๆ ในอนาคต 

5. เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน หรือสถานประกอบการ 

 
5.  คําจํากัดความเบื้องตน 
 บัณฑิต  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคลพระนคร ในปการศึกษา  2551 

 ผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน หมายถึง  หัวหนาหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในระดับผูบังคับบัญชา

หรือเจาของกิจการ ที่มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปฏิบัติงานอยู 

 ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจของหัวหนาหรือบุคคลที่ปฏิบัติงานในระดับ           

ผูบังคับบัญชาหรือเจาของกิจการ  ที่มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปฏิบัติงานอยูในหนวยงาน  
ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

จากการประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวย   โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดาน

ของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก                

1) ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน  

2) ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  

3) ดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 



    

 

บทที่ 2  
วิธีดําเนินงาน 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

ผู สํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                            

ปการศึกษา 2551 จํานวน 2,301 คน ซึ่งไดงานทําทั้งหมดจํานวน 1,493 คน (ไมรวมบัณฑิต               

ที่ไมมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ) จาก 8 คณะ และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ดังนี้ 

คณะ จํานวน (คน) 

1. วิศวกรรมศาสตร 20 

2. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 33 

3. เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 7 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 7 

5. ศิลปศาสตร 15 

6. บริหารธุรกิจ 199 

7. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 40 

8. อุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 8 

รวมทั้งสิ้น 329 
 

2.  วิธีการศึกษา 
 การวิเคราะหสถิติ  รอยละ และการจัดทํารายงานในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ 
 

3.  เครื่องมือ 
 1.   แบบสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 2.  โปรแกรม SPSS for Windows สําหรับบันทึกและวิเคราะหขอมูล 

 3. โปรแกรม Microsoft Excel สําหรับการจัดทําแผนภูมิ 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. จัดทําแบบสํารวจใหผูบังคับบัญชา/ผูจางงานของบัณฑิต จํานวน 2,301 ชุด 

 2. สงแบบสํารวจใหผูบังคับบัญชา/ผูจางงานของบัณฑิตระหวางเดือน กรกฎาคม 2552 

- ธันวาคม 2552  



    

 

บทที่ 3  
ผลการศึกษา 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา / ผูจางงาน ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต        

ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 8 

คณะ  ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  คณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร  แลคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  ไดทําการสํารวจโดยใช

แบบสอบถามชุดเดียวกันเก็บขอมูล  จากผูบังคับบัญชา/ผูจางงานที่ใหความรวมมือตอบ

แบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 329 ชุด สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
1.1  ขอมูลเพศ 

จากขอมูลเพศของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

63.53  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

1. ชาย 120 36.47 

2. หญิง 209 63.53 

รวม 329 100.00 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขอมูลเพศ 
 

 

หญิง
209, 63.53%

 ชาย 
120, 36.47%

ชาย หญิง

 

 

 

 

 

 



    

1.2  ขอมูลอายุ 

จากขอมูลอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีอายุต่ํากวา 35 ป คดิเปนรอยละ 

50.15 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 

 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

ระดับอาย ุ จํานวน รอยละ 

1. ต่ํากวา 35 ป 165 50.15 

2. 35 – 45 ป 101 30.70 

3. มากกวา 45 ป 63 19.15 

รวม 329 100.00 

 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงขอมูลอายุ 

 

ตํ่ากวา 35 ป
165, 50.15%

มากกวา 45 ป
63, 19.15%

35-45 ป
101, 30.7%

 ต่ํากวา 35 ป  35 – 45 ป  มากกวา 45 ป

 
 



    

 

 

1.3  ขอมูลอายุการทํางาน 

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  สวนใหญมีอายุการทํางานนอยกวา  5 ป                        

คิดเปนรอยละ 39.21 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 

 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุการทํางาน 

อายุการทํางาน จํานวน รอยละ 

1. นอยกวา 5 ป 129 39.21 

2. 5 – 10 ป 65 19.76 

3. 11 – 15 ป 38 11.55 

4. มากกวา 15 ป 97 29.48 

รวม 329 100.00 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงขอมูลอายุการทํางาน 

 

นอยกวา 5 ป
129, 39.21%

5-10 ป
65, 19.76%

11-15 ป
38, 11.55%

มากกวา 15 ป
97, 29.48%

 นอยกวา 5 ป  5 – 10 ป 11 – 15 ป  มากกวา 15 ป

 
 

 



    

1.4  ขอมูลประเภทของหนวยงาน 

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  สวนใหญจะทํางานในหนวยงานเอกชน                 

คิดเปนรอยละ 65.96 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 

 

ตารางที ่4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

1. หนวยงานราชการ 65 19.76 

2. หนวยงานรัฐวสิาหกจิ 16 4.86 

3. หนวยงานเอกชน 217 65.96 

4. อ่ืน ๆ 31 9.42 

รวม 329 100.00 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงขอมูลประเภทของหนวยงาน 

หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ
16, 4.86%

หนวยงานราชการ
65, 19.76%

อื่นๆ
31, 9.42%

หนวยงานเอกชน
217, 65.96%

หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานเอกชน อื่น ๆ

 
 

 
 



    

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ผูจางงาน ที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
 

2.1 ขอมูลคณะวิชา 

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนนักศึกษาที่จบจากคณะบริหารธุรกิจ       

คิดเปนรอยละ  60.49 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 
 

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะวิชา 

คณะ จํานวน รอยละ 

1.วิศวกรรมศาสตร 20 6.08 

2.ครุศาสตรอุตสาหกรรม 33 10.03 

3.เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 7 2.13 

4.สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 7 2.13 

5.ศิลปศาสตร 15 4.56 

6.บริหารธุรกิจ 199 60.49 

7.เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 40 12.15 

8.อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 8 2.43 

รวมทั้งสิ้น 329 100.00 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงขอมูลคณะวิชา 

สถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ

7, 2.13%

ศิลปศาสตร
15, 4.56%

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
7, 2.13%

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
33, 10.03%

วิศวกรรมศาสตร
20, 6.08%

อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟช่ัน

8, 2.43%เทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร
40, 12.15%

บริหารธุรกิจ
199, 60.49%

วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ ศิลปศาสตร บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน



    

2.2   วิเคราะหความพงึพอใจในภาพรวมของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมลคลพระนคร 

 เกณฑการแปลผลขอมูล 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด 

 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรู ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน ความรู

ความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ             

ในวิชาชีพ โดยรวมอยู ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถนํามาสรุปในภาพรวมได 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดาน 

รายการ x  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 3.91 .263 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.92 .335 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ         

ในวิชาชีพ 

4.35 .073 มาก 

ในภาพรวม 4.06 .310 มาก 

 

  

จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก

ตามคุณสมบัติดานความรู ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน  โดยรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.91 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจทุกหัวขออยูในระดับมาก         

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7 

 



    

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรู 

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 

หัวขอ 
 

x  
 

SD. ระดับความ      
พึงพอใจ 

3.87 .696 มาก ความรูความสามารถเฉพาะสาขาวิชาชพี 
   

3.78 .646 มาก ความรูเชงิวิชาการทัว่ไป 
   

4.14 .723 มาก ความรูเกีย่วกบังานที่รับผิดชอบ 
   

4.10 .683 มาก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   

4.34 .628 มาก ความมุงมัน่ในการปฏิบัติงาน 
   

3.84 .705 มาก ความสามารถในการจัดระบบงานและควบคุมงาน 
   

3.52 .729 ความสามารถในการบริหารคน 
  

มาก 

การสรางสรรคงานใหม 

 
3.72 .749 มาก 

 
ภาพรวม 3.91 .263 มาก 

 

 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก

ตามคุณสมบัติดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย  3.92  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก จํานวน 8 ขอ 

และมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ขอ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8 

 



    

ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามคุณสมบัติดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน 

หัวขอ x  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

4.01 .653 มาก ความเปนผูนาํและผูตามที่ด ี

   

4.04 .657 มาก การมีทกัษะในการสื่อสาร 

   

4.39 .635 มาก การมีมนุษยสมัพันธ 

   

4.23 .711 มาก การทาํงานเปนทีม 

   

3.82 .683 มาก การคิดวิเคราะห สังเคราะห 

    

3.83 .747 มาก การแกปญหา 

   

3.78 .748 มาก การตัดสินใจ 

    

3.28 .798 ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 

  

ปานกลาง 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.94 

 

.732 มาก 

ภาพรวม 3.92 .335 มาก 

 

 

จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก

ตามคุณสมบัติดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูใน 

ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.35 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจทุกหัวขออยู                

ในระดับมากเชนกัน    ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 

 



    

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามคุณสมบัติดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

หัวขอ x  SD. 
ระดับความ     
พึงพอใจ 

4.40 .651 มาก ขยันและอดทน 

   

4.49 .574 มาก ความซื่อสัตยในการทํางาน 

   

4.30 .679 มาก ความตรงตอเวลา 

   

4.29 .634 มาก ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

   

4.26 .631 มาก การแตงกายและการวางตัวเหมาะสม 

   

4.38 .603 มาก ความประพฤติและความสุภาพเรียบรอย 

   

4.33 .636 มาก ความจงรักภักดีตอหนวยงาน / องคกร 

   

ความยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

4.35 .618 มาก 

ภาพรวม 4.35 .073 มาก 
 



    

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ จุดเดน และจุดดอยในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

3.1  ขอมูลจุดเดนที่สุดในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีจุดเดนดานพื้นฐานการปฏิบัติงาน                

คิดเปนรอยละ 44.98  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10  

 

ตารางที ่10 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจุดเดนที่สุดในการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิต 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 65 19.76 

2. ดานพืน้ฐานการปฏิบัติงาน 148 44.98 

3. ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 115 34.96 

4. ไมระบุ 1 0.30 

รวม 329 100.00 
 

 

 

แผนภาพที่ 6 แสดงขอมูลจุดเดนที่สุดในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

ดานพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
148, 44.98%

ดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ
65, 19.76%

ไมระบุ
1, 0.3%

ดานคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

115, 34.96%

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานพื้นฐานการปฏิบัติงาน

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   ไมระบุ
 



    

3.2  ขอมูลจุดดอยที่สุดในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญไมระบุจุดดอยของบัณฑิตคิดเปน        

รอยละ 56.84  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 7 

 

ตารางที ่11 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจุดดอยที่สุดในการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิต 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 75 22.80 

ดานพืน้ฐานการปฏิบัติงาน 46 13.98 

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5 1.52 

ปรับปรุงเพิ่มเติม 16 4.86 

ไมระบุ 187 56.84 

รวม 329 100.00 
 

 

แผนภาพที่ 7 แสดงขอมูลจุดดอยที่สุดในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

 

ดานความรูความสามรถ
ทางวิชาการ
75, 23%

ดานพืน้ฐาน
การปฏิบัติงาน
46, 13.98%

ดานคุณธรรมจริยธรรม
และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ

5, 1.52%ปรับปรุงเพิม่เติม
16, 4.86%

ไมระบุ
187, 56.84%

ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน

ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปรับปรุงเพ่ิมเติม

ไมระบุ



    

ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจตอบทบาทของมหาวิทยาลยัฯ 
จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบทบาทของ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร  โดยรวมอยู ในระดับมาก  คา เฉลี่ ย  3 .78                               

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมาก ดังแสดงรายละเอียด

ในตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจตอบทบาทของ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็น x  SD. 
ระดับความ      พึง

พอใจ 

บทบาทดานการเปนผูเตือนสติใหกับสังคม 3.77 .708 มาก 

บทบาทดานการชี้นําสังคม 3.72 .721 มาก 

บทบาทดานการตอบสนองตอความตองการของสังคม 3.85 .719 มาก 

รวม 3.78 .066 มาก 

 
 
 



    

ตอนที่ 5  วิเคราะหความพึงพอใจจาํแนกเปนรายคณะ 
 การวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก

เปนรายคณะตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรู ความสามารถทางวิชาการตาม         

ลักษณะงาน โดยรวม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 13 
 

ตารางที่ 13  คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรู ความสามารถทาง

วิชาการตามลกัษณะงาน โดยรวม จําแนกตามคณะ 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3.88 มาก 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 3.48 ปานกลาง 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 4.00 มาก 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 3.73 มาก 

คณะศิลปศาสตร 3.88 มาก 

คณะบริหารธรุกิจ 3.88 มาก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 4.02 มาก 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 4.63 มากที่สุด 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก

ตามคุณสมบัติดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ดังแสดงรายละเอียดใน

ตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ

ทํางานโดยรวม จําแนกตามคณะ 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3.92 มาก 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 3.68 มาก 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 3.95 มาก 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 3.79 มาก 

คณะศิลปศาสตร 4.04 มาก 

คณะบริหารธรุกิจ 3.90 มาก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 3.94 มาก 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 4.34 มาก 



    

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก

ตามคุณสมบัติดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 15 
 

ตารางที่ 15  คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจดานการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยรวม จาํแนกตามคณะ 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 4.21 มาก 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4.21 มาก 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 4.41 มาก 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 4.14 มาก 

คณะศิลปศาสตร 4.26 มาก 

คณะบริหารธรุกิจ 4.34 มาก 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 4.45 มาก 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 4.74 มากที่สุด 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน               

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถนํามา

สรุปในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะวิศวกรรมศาสตร 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 3.88 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.92 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.21 มาก 

ในภาพรวม 4.00 มาก 
 
 



    

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน               

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา   ผูบังคับบัญชา / ผูจางงานมีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก  จํานวน  2 ดาน  และ             

ระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน ซึ่งสามารถนํามาสรุปในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียด            

ในตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะเทคโนโลย ี

 ส่ือสารมวลชน 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 3.48 ปานกลาง 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.68 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.21 มาก 

ในภาพรวม 3.79 มาก 

 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน               

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมาก   ซึ่งสามารถนํามาสรุป  

ในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 18   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะครุศาสตร 

อุตสาหกรรม 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 4.00 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.95 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.41 มาก 

ในภาพรวม 4.12 มาก 



    

 
 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน              

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน   ซึ่งสามารถ

นํามาสรุปในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19  คาเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร

      และการออกแบบ 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 3.73 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.79 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.14 มาก 

ในภาพรวม 3.89 มาก 

 
คณะศิลปศาสตร 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน             

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถนํามาสรุปใน

ภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะศิลปศาสตร 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 3.88 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 4.04 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.26 มาก 

ในภาพรวม 4.06 มาก 
 



    

 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน             

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.04 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถนํามา

สรุปในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะบรหิารธุรกิจ 

รายการ x  ระดับความพึงพอใจ 

ความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงาน 3.88 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.90 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.34 มาก 

ในภาพรวม 4.04 มาก 
 
 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน                

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.14 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถนํามา

สรุปในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 22 
 

ตารางที่ 22   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะเทคโนโลย ี          

คหกรรมศาสตร 

รายการ x  
ระดับความพึงพอใจ 

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 4.02 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 3.94 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.45 มาก 

ในภาพรวม 4.14 มาก 



    

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตจําแนก 

ตามความพึงพอใจตอคุณสมบัติดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน                

ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน และการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.74 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ผูบังคับบัญชา/ผูจางงานมีความพึงพอใจทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถนํามา

สรุปในภาพรวมได ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23   คาเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานของคณะเทคโนโลย ี          

คหกรรมศาสตร 

รายการ x  
ระดับความพึงพอใจ 

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน 4.63 มาก 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน 4.34 มาก 

การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.74 มาก 

ในภาพรวม 4.57 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

คณะกรรมการจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของ 
ผูบังคับบัญชา / ผูจางงานตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 

------------------------------------------------- 
 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดดีานกิจการนกัศึกษา ศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ รองประธานกรรมการ 

3. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา    กรรมการ 

4. รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษาทุกคณะ    กรรมการ 

5. หัวหนางานแนะแนวการศึกษาและอาชพีทุกคณะ    กรรมการ 

6. นายนเรศ    กนัธะวงค กองพฒันานกัศึกษา    กรรมการและเลขานกุาร 

7. นางสาวมลัลิกา  วีระสัย กองพฒันานกัศึกษา    กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

8. นายเกียรติภูม ิ   เส็งสมุทร   กองพฒันานกัศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 

ประมวลผลขอมูล 

      1.นางสาวมงคลรัตน   กอนเครือ    
   

  

 ชื่อหนงัสือ เอกสารรายงาน สรุปผลการสํารวจความพงึพอใจ 

  ของผูบังคับบัญชา/ผูจางงานตอการปฏิบตัิงานของบัณฑิต 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2551 
 

 ปที่พิมพ 2553  (มกราคม 2553)  
 

 จํานวนพิมพ 50  เลม 
 

 ผูจัดทํา กองพฒันานกัศึกษา โทรศัพท  02-281-4693, 02-281-9394 

 

 



    

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 

 


