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ค าน า 

 
 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นผลการส ารวจเบื้องต้นที่กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
เสนอให้คณะน าไปใช้ประโยชน์  โดยส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ซึ่งจ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้          
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะพิสัย รวมทั้งรับทราบความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตและข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต
ที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการส ารวจครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

 รายงานฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดีจากผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หากมีข้อแนะน าหรือข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้และขออภัยมา  ณ ที่นี้ด้วย 

 
  
 
 

 
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

กองพัฒนานักศึกษา  
           พฤษภาคม 2562 
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ผลการส ารวจ                                                            
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์                                  

ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รุ่นปีการศึกษา 2560 
 

               รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2560 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพ่ือแสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต ซึ่งจ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะพิสัย รวมทั้งรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
และข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการ
ส ารวจครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ต่อไป 

วิธีด าเนินการ 

 มหาวิทยาลัยได้มอบให้ทุกหลักสูตรจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ ให้
สอดคล้องกับวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ตาม มคอ. ที่ก าหนดตามกรอบของคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน รวมทั้งด้านทักษะพิสัย โดยกองพัฒนานักศึกษาน าแบบสอบถามดังกล่าวมา
จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Drive) เพ่ือความสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และได้รับผลเที่ยงตรง โดย
ขอความร่วมมือไปยังคณะให้หลักสูตรต่าง ๆ แจ้งบัณฑิตน าส่ง Link แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นให้ผู้บังคับบัญชา
ประเมินออนไลน์ เมื่อได้ผลลัพภ์ตอบกลับมา ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
และวิเคราะห์ผลเบื้องต้น เพ่ือส่งให้ทุกหลักสูตรน าไปใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป 

 การส ารวจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามส่งคืนมาและผู้จัดท าได้
ตรวจสอบ คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล มีจ านวนทั้งสิ้น 109 ฉบับ จากผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 105 คิดเป็นร้อยละ 23.81 ของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 441 คน และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 6 คน 

       ผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 และระดับมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.63 

   เมื่อพิจารณาจ าแนกแต่ละหลักสูตรปรากฏว่า ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตเทคโนโลยีการโทรทัศน์
และวิทยุกระจายเสียงอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 มากเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ เทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.47 เทคโนโลยีการพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 4.46 เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุ
ภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.45 เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ ค่าเฉลี่ย 4.27 และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ค่าเฉลี่ย 4.25     
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ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของบัณฑิตที่รับการประเมินความพึงพอใจ จ าแนกตามหลักสูตร 
 

คณะ/หลักสูตร 
จ านวนบัณฑิต (คน) คิดเป็น 

ร้อยละ ที่จบการศึกษา รับการประเมิน 
ระดับปริญญาตรี 441 105 23.81 
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 73 19 26.03 
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 74 16 21.62 
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 81 18 22.22 
เทคโนโลยีการพิมพ์ 53 14 26.42 
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 27 8 29.63 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 103 24 23.30 
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 30 6 20.00 
ระดับปริญญาโท 6 4 66.67 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 4 66.67 

รวม 447 109 24.38 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลธัญบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  โดยก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น  
5 ระดับตามช่วงของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50    หมายถึง    ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง    ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง    ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง    ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00    หมายถึง    ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด 
  

น าเสนอผลการศึกษาด้วยตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามหลักสูตร 
 

หลักสตูร 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู ้

ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

รวมราย 
หลักสตูร 

ระดับปริญญาตรี 4.59 4.34 4.30 4.48 4.21 4.28 4.38 
เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ 

4.57 4.32 4.06 4.42 3.99 0 4.27 

เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์ 

4.45 4.20 4.21 4.23 4.23 4.28 4.27 

เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

4.69 4.50 4.53 4.58 4.24 0 4.51 

เทคโนโลยีการพิมพ์ 4.74 4.34 4.37 4.51 4.34 0 4.46 
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและ
บรรจุภัณฑ์ 

4.65 4.40 4.38 4.56 4.28 0 4.45 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4.43 4.20 4.05 4.50 4.07 0 4.25 
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 4.58 4.40 4.47 4.58 4.30 0 4.47 
ระดับปริญญาโท 3.55 3.55 3.65 6.81 3.60 0 3.63 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.55 3.55 3.65 3.81 3.60 0 3.63 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต   
             หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.57 0.46 มากที่สุด 

1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร 

4.42 0.61 มาก 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.68 0.48 มากที่สุด 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

4.68 0.48 มากที่สุด 

1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.47 0.61 มาก 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

4.58 0.51 มากที่สุด 

ด้านความรู้ 4.32 0.52 มาก 
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ 4.47 0.51 มาก 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.26 0.56 มาก 

2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

4.21 0.71 มาก 

2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของ
งาน 

4.26 0.65 มาก 

2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน 4.37 0.60 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.06 0.64 มาก 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 4.05 0.62 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4.00 0.67 มาก 

3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.11 0.81 มาก 

3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 4.11 0.66 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

4.05 0.71 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.42 0.44 มาก 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

4.47 0.51 มาก 

4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

4.37 0.60 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
     4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเพ่ือช่วย
ให้เกิดผลดีกับงาน 

4.42 0.51 มาก 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย 4.42 0.51 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.99 0.69 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์และรายงานผลได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน  

3.89 0.88 มาก 

5.2  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.74 0.99 มาก 
5.3  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 4.05 0.78 มาก 
5.4  มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การน าเสนอข้อมูล
การพูดเพ่ือการโน้มน้าว การสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4.26 0.65 มาก 

รวม 4.27 0.55 มาก 
 
 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -  ทักษะด้านภาษอังกฤษและการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
     -  การให้ข้อเสนอแนะหรือการแย้ง เด็กๆใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผลความเป็นจริงในการท างาน 
     -  เสริมทักษะอังกฤษ 
     -  ควรจะเพ่ิมในเรื่องของ IT เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือไปประกอบวิชาชีพ และให้เข้ากับ
ยุคดิจิทัล 
 
 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 
     -  เด็กไม่มีทักษะการใช้ Excel ,การเขียนEmail สรุปงาน,ลา แบบภาษาอังกฤษ,การท าสไลด์พรีเซ้นงาน 
     -  เน้นปฏิบัติท าจริง มากกว่า ทฤษฎี 
     -  ควรเพิ่มในเรื่องของการใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารด้าน Digital Marketing 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
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ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต   
              หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต      X S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.45 0.45 มาก 

1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร 

4.38 0.62 มาก 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.56 0.51 มาก 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

4.44 0.63 มาก 

1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 

4.38 0.50 มาก 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

4.50 0.52 มาก 

ด้านความรู้ 4.20 0.61 มาก 
2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านการ
ผลิตสื่อที่ส าคัญ 

4.25 0.77 มาก 

2.2  มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่อ 4.31 0.79 มาก 
2.3  มีความรู้และความเข้าใจที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.19 0.66 มาก 

2.4  มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 4.06 0.68 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.21 0.56 มาก 
3.1  มีความสามารถในการค้นหาความรู้ ข้อมูล และประเมินความ
ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 

4.19 0.66 มาก 

3.2  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงาน 

4.31 0.48 มาก 

3.3  มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผน
รับได้เป็นอย่างดี 

4.06 0.85 มาก 

3.4  มีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงาน 
โดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎี 

4.25 0.58 มาก 

3.5  มีความสามารถประเมินค่าผลงานโดยอ้างอิงหลักการและทฤษฎี 4.25 0.68 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.23 0.56 มาก 
4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและ
รายงานกลุ่ม 

4.19 0.66 มาก 

4.2  สามารถแสดงความคิดเห็นและประพฤติตนได้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

4.19 0.66 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิต      X S.D. ระดับ 
4.3  มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจหรือ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.25 0.58 มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.23 0.58 มาก 

5.1  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสืบค้นข้อมูลได้ 

4.25 0.68 มาก 

5.2  สามารถเลือกรูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ
ผู้รับสารที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.62 มาก 

5.3  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ
จัดการข้อมูล 

4.06 0.77 มาก 

ด้านทักษะพิสัย 4.28 0.63 มาก 
6.1  สามารถปฏิบัติงานโดยยึดหลักทางเทคโนโลยีเพ่ือเกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

4.19 0.91 มาก 

6.2  สามารถใช้งานและจัดเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบมีความช านาญในการปฏิบัติงานและแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ 

4.38 0.62 มาก 

6.3  มีทักษะในการใช้อุปกรณ์หรือทักษะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.31 0.70 มาก 

6.4  มีทักษะในการควบคุมอุปกรณ์หรือทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.25 0.77 มาก 

รวม 4.27 0.56 มาก 
 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -  สอนให้บัณฑิตคิด การคิดก็เป็นกระบวนการปฏิบัติอย่างหนึ่ง 
     -  อยากให้มีการ น านักศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้เห็นการท างานจริงๆ 
 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 

ไม่มี 
 

3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ไม่มี 
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

             เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.69 0.40 มาก 

1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร 

4.61 0.61 มากที่สุด 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.61 0.70 มากที่สุด 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

4.72 0.57 มากที่สุด 

1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.72 0.46 มากที่สุด 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

4.78 0.43 มากที่สุด 

1.6  ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 4.72 0.46 มากที่สุด 
ด้านความรู้ 4.50 0.52  
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ  4.61 0.61 มากที่สุด 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.44 0.62 มาก 

2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

4.28 0.75 มาก 

2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน 

4.56 0.70 มากที่สุด 

2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน 4.61 0.61 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.53 0.49 มากที่สุด 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 4.50 0.71 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4.39 0.70 มาก 

3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.67 0.49 มากที่สุด 

3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 4.50 0.62 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

4.61 0.50 มากที่สุด 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.58 0.51 มากที่สุด 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

4.67 0.49 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

4.50 0.51 มาก 

4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้
เกิดผลดีกับงาน 

4.61 0.61 มากที่สุด 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย 4.56 0.62 มากที่สุด 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.24 0.54 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์และรายงานผล  

4.06 0.87 มาก 

5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

4.39 0.70 มาก 

5.3  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 4.11 0.76 มาก 
5.4  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

4.28 0.67 มากที่สุด 

5.5  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.39 0.70 มาก 
รวม 4.51 0.49 มากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -  การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งส าคัญ การเปลี่ยนสังคมจากการเรียนมาเป็นลักษณะของการ 
        ท างาน จะมีเรื่องต าแหน่งหน้าที่ และวัยวุฒิ ที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ ถ้าจุดนี้เป็นจุดที่ปรับ 
        ไม่ได้ ก็เป็นเรื่องที่ยากในการจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน สิ่งที่ควรพัฒนาคือเรื่องการกล้าแสดงออกและกล้าที่จะ 
        ปรับตัวเข้ากับที่ใหม่ๆ การวางตัว กาลเทศะ มารยาท เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการออกสู่โลกกว้าง 
     -  น้องมิ้นต์ เป็นเด็กใหม่ ที่หัวอ่อน และ เปิดรับฟังความคิดของผู้อื่น และมี ความคิคสร้างสรรค์ใหม่มาช่วยทีม  
         เสมอ 
     -  ทักษะการท างานเป็นทีม เพราะการท างานในสายอาชีพนี้ ส่วนใหญ่ท างานเป็นทีม ต่อให้บัณฑิตมีทักษะที่ดี 
         แต่ขาดคุณสมบัติการท างานเป็นทีมไป อาจท าให้ความสามารถท่ีมีลดน้อยลง 
     -   ด้านภาษาต่างประเทศ 
     -   ความมั่นใจ ในการเสนอความคิดและตัดสินใจ 
     -   อยากให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า 
     -   ปฏิบัติตนดีแล้ว 
 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 
     -   วิชาการข้ันพื้นฐานถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ แต่การท างานจริง ลงมือปฏิบัติจะเป็นการสอนที่เด็กจ าและน าไปใช้ 
         ได้ดีที่สุด การเข้าร่วมแข่งขันหรือเข้าประกวดโครงการต่างๆ จะท าให้เด็กได้เห็นโลกกว้างและใช้ความคิด 
         สร้างสรรค์เรียนรู้การท างานเป็นทีมได้ดี การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะจะสอนให้เราปรับตัวเวลาเจอคน 
         ใหม่ๆหรือพยายามเข้าใจคนอ่ืนมากยิ่งขึ้น 
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- ภาษาเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาสากล 
- มีความเสมอภาคให้กับลูกศิษย์ทุกๆคน 
- พัฒนาบุคลิกภาพ 

 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     -    การพัฒนาบุคลิกภาพ และความเป็นผู้น า การตัดสินใจ 
     -    ท างานดี ช่วยเหลือผู้อ่ืน ขอให้รักษาความดีแบบนี้ตลอดไป 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
             เทคโนโลยีการพิมพ์     
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.74 0.38 มากที่สุด 
1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร 

4.57 0.53 มากที่สุด 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.71 0.49 มากที่สุด 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

4.57 0.53 มากที่สุด 

1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 

4.86 0.38 มากที่สุด 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม 4.86 0.38 มากที่สุด 
1.6  ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.86 0.38 มากที่สุด 
ด้านความรู้ 4.34 0.51 มาก 
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ 4.29 0.49 มาก 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.14 0.69 มาก 

2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการพิมพ์ มาปรับใช้
กับการปฏิบัติงานจริง 

4.43 0.53 มาก 

2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน 

4.43 0.53 มาก 

2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนา
งาน 

4.43 0.53 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.37 0.60 มาก 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 4.43 0.53 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4.43 0.53 มาก 

3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.43 0.53 มาก 

3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 4.29 0.76 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

4.29 0.76 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.51 0.44 มากที่สุด 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

4.57 0.53 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 

4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

4.57 0.53 มากที่สุด 

4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้
เกิดผลดีกับงาน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับ
มอบหมาย 

4.57 0.53 มากที่สุด 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.34 0.65 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์และรายงานผล   

4.14 0.90 มาก 

5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

4.57 0.53 มากที่สุด 

5.3  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 4.00 1.00 มาก 
5.4  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

5.5  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.43 0.53 มาก 
รวม 4.46 0.52 มาก 

 
 
 
ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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ตารางที่ 7 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
             เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.65 0.39 มากที่สุด 

1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร 

4.50 0.53 มาก 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.75 0.46 มาก 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

4.63 0.52 มาก 

1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 

4.50 0.76 มากที่สุด 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม 4.75 0.46 มาก 
1.6  ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.75 0.46  
ด้านความรู้ 4.40 0.43 มาก 
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ 4.25 0.71 มาก 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.38 0.52 มาก 

2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ มาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.38 0.52 มาก 

2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน 

4.50 0.53 มาก 

2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน 4.50 0.53 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.38 0.48 มาก 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 4.38 0.74 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4.38 0.52 มาก 

3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.38 0.52 มาก 

3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 4.38 0.52 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

4.38 0.74 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.56 0.44 มาก 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

4.50 0.53 มาก 

4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

4.50 0.53 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้
เกิดผลดีกับงาน 

4.63 0.52 มาก 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย 4.63 0.52 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.28 0.59 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์และรายงานผล   

4.38 0.74 มาก 

5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์ 

4.25 0.71 มาก 

5.3  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.75 1.04 มาก 
5.4  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

4.50 0.76 มาก 

5.5  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.50 0.53 มาก 
รวม 4.45 0.47 มาก 

 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -   เน้นพัฒนาด้านการประยุกต์ เพ่ือการท างานในอนาคต 
     -   พัฒนาเรื่องอารมณ์ 
 
2.  ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 
     -   อยากให้บัณฑิตเรียนรู้ศัพท์ทางด้านงานพิมพ์ เพ่ือน าความรู้มาใช้ในองค์กร 
 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     -   ไม่มี 
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ตารางที่ 8 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต                    
             เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.43 0.39 มาก 

1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กร 

4.50 0.67 มาก 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.67 0.49 มากที่สุด 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองาน
ส่วนรวม 

4.42 0.67 มาก 

1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มความสามารถ 

4.17 0.58 มาก 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

4.50 0.52 มาก 

1.6  ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.33 0.49 มาก 
ด้านความรู้ 4.20 0.48 มาก 
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ 4.33 0.49 มาก 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.17 0.72 มาก 

2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านมัลติมีเดีย มาปรับใช้
กับการปฏิบัติงานจริง 

4.00 0.74 มาก 

2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน 

4.17 0.58 มาก 

2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนา
งาน 

4.33 0.49 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.05 0.51 มาก 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 3.92 0.67 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4.08 0.67 มาก 

3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.08 0.51 มาก 

3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 4.08 0.67 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

4.08 0.67 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.50 0.44 มาก 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

4.50 0.52 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้
ตาม 

4.42 0.51 มาก 

4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วย
ให้เกิดผลดีกับงาน 

4.58 0.67 มากที่สุด 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับ
มอบหมาย 

4.50 0.52 มาก 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.07 0.51 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์และรายงานผล   

3.75 0.45 มาก 

5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4.00 0.74 มาก 

5.3  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.67 0.89 มาก 
5.4  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

4.50 0.52 มาก 

5.5  ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อและเลือกใช้สื่อโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและสังคม 

4.42 0.51 มาก 

รวม 4.25 0.46 มาก 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -  อยากให้ปรับวิธีการพูด ให้ดูเรียบร้อยนิดนึงเนื่องจากน้องอาจจะพูดดูห้วน ๆ 
     -  พัฒนาเรื่องการประยุกต์ทักษะการแก้ปัญหา และ บริบทการสื่อสาร 
     -  ควรเพิ่มด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
     -  ต้องหมั่นฝึกฝนหาความรู้เพ่ิมเติม ในกระบวนการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในงานที่ท ามากข้ึน 
     -  อยากให้นักศึกษารู้จักวิธีการจัดระบบระเบียบในการท างานกับไฟล์ เพ่ือให้ผู้อื่นสามารถท างานต่อได้ 
     -  พัฒนาด้านการพูดคุย พบปะลูกค้า 
     -  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ตรงตามที่บริษัทต้องการ สามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ มีน้ าใจ 

 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 
     -  เรียนรู้งานเร็ว แต่ขาดความรอบคอบ 
     -  อัพเดทเทรนด์ ที่เกี่ยวกับสาขาที่เรียน และมีตลาดรองรับที่ชัดเจน 
     - พัฒนาเรื่องการประยุกต์ทักษะการแก้ปัญหา และ บริบทการสื่อสาร 
     -  ต้องหมั่นฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติม 
     -  การใช้ภาษาพูด 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     -  ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไป 
     -  พยายามแก้ไข ปรับปรุงตัวเอง หาความรู้เพ่ิม มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
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ตารางที่ 9 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
             เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 4.58 0.40 มากที่สุด 
1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร 

4.67 0.52 มากที่สุด 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.67 0.52 มากที่สุด 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองานส่วนรวม 4.67 0.52 มากที่สุด 
1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ 

4.50 0.55 มาก 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 4.33 0.52 มาก 
1.6  ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 4.67 0.52 มากที่สุด 
ด้านความรู้ 4.40 0.46 มาก 
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ 4.33 0.52 มาก 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.50 0.55 มาก 

2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 4.50 0.55 มาก 
2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของงาน 4.17 0.41 มาก 
2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน 4.50 0.55 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.47 0.41 มาก 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 4.33 0.52 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

4.50 0.55 มาก 

3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4.50 0.55 มาก 

3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 4.50 0.55 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา 4.50 0.55 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.58 0.56 มากที่สุด 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และ
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

4.50 0.84 มาก 

4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 4.50 0.55 มาก 
4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้เกิด
ผลดีกับงาน 

4.67 0.52 มากที่สุด 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย 4.67 0.52 มากที่สุด 
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คุณลักษณะของบัณฑิต 

X S.D. ระดับ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.30 0.41 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการ
วิเคราะห์และรายงานผล   

4.00 0.63 มาก 

5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์

4.50 0.55 มาก 

5.3  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 4.00 0.63 มาก 
5.4  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 4.50 0.55 มาก 
5.5  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 4.50 0.55 มาก 

รวม 4.47 0.45 มาก 
 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -  ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
     -  ควรเน้นรายวิชาปฎิบัตใิห้มากขึ้น เพื่อเป็นผลดีกับบัณฑิตที่จบออกมาได้มีประสิทธิภาพในการท างานมาก 
        ยิ่งขึ้น 
     -  ต้องปรับตัวได้เร็วเมื่ออยู่กับส่วนรวม และ มีความอดทนสูง 
     -  นอกจากความคิดสร้างสรรค์ และการลงมือผลิตชิ้นงาน การติดตามวิเคราะห์ผลลัพท์ของงาน จะส่งให้เข้า 
         ใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากข้ึน 
 
 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 
     -  ไม่มี 
 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     -  เพ่ิมเติมด้านภาษาได้จะดีมาก 
     -  อยากมีให้การสอนทฤษฎีที่เข้มข้นข้ึนและลงมือปฏิบัติโดยการจ าลองสถานการณ์เหมือนจริง 
     -  หลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการท่องจ าในต ารา จะมีผลดีกับผู้ที่มาขอรับการฝึกอบรมใน 
        หน่วยงานต่าง ๆ เพราะการที่มีประสบการณ์จะได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือมากกว่า คนที่นั่งรอโอกาส 
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ตารางที่ 10 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิต   
             หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
 

คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 3.55 1.53 มาก 

1.1  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กร 

3.75 1.26 มาก 

1.2  มีความกตัญญู ความซื่อสัตย์ สุจริตแล 3.50 1.73 มาก 
1.3  มีความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะในการช่วยเหลืองานส่วนรวม 3.50 1.73 มาก 
1.4  มีความเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ความสามารถ 

3.50 1.29 มาก 

1.5 มีความรู้รักสามัคคี รู้จักการท างานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 3.50 1.73 มาก 
ด้านความรู้ 3.55 1.65 มาก 
2.1  ความสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ 3.75 1.89 มาก 
2.2  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 3.75 1.89 มาก 
2.3  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 3.75 1.26 มาก 
2.4  ความสามารถในการก าหนดเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของงาน 3.00 1.41 มาก 
2.5  ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนางาน 3.50 1.91 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 3.65 1.56 มาก 
3.1  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 3.75 1.26 มาก 
3.2  ความสามารถในการบูรณาการหลักทฤษฏีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 3.75 1.89 มาก 
3.3  ความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 3.50 1.29 มาก 
3.4  ความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพ่ือตัดสินใจ 3.50 1.73 มาก 
3.5  ความสามารถในการระบุปัญหาและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา 3.75 1.89 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.81 1.60 มาก 
4.1  ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อม
ในหน่วยงาน 

3.50 1.73 มาก 

4.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 4.00 1.41 มาก 
4.3 ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนเพ่ือช่วยให้เกิดผลดี
กับงาน 

4.00 1.41 มาก 

4.4  ความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย 3.75 1.89 มาก 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.60 1.40 มาก 

5.1  ความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการ
วิเคราะห์และรายงานผล   

3.50 0.58 มาก 

5.2  ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์

4.00 2.00 มาก 
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คุณลักษณะของบัณฑิต X S.D. ระดับ 
5.3  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จ าเป็น 3.50 1.29 มาก 
5.4  ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 3.50 1.73 มาก 
5.5  ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 3.50 1.73 มาก 

รวม 3.63 0.10 มาก 
 
ข้อเสนอแนะและความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตและการพัฒนาการเรียนการสอน 
1.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
     -  บัณฑิต มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ ตามที่บริษัทต้องการ สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี  
        มีน้ าใจ 

2.  ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากผู้ใช้บัณฑิต 
     -  จ าลองสถานการณ์การท างาน เพ่ือฝึกการประเมินสถานการณ์, วิเคราะห์เป้าหมาย และการตัดสินใจ  
        ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด 
3.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
     -  ไม่มี 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่คุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท าโดยจ าแนกคุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 7 ข้อ ได้แก่ บัณฑิตมีความรู้ใน
สาขาวิชาชีพและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  บัณฑิตสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพ มาท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตสามารถคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี บัณฑิตมีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตแสดงความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกท่ีส่งผลถึงบรรยากาศในการท างาน มีจิตสาธารณะ
และตระหนักรู้การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  บัณฑิตสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น 5 ระดับตามช่วงของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายความว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายความว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายความว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50      หมายความว่า   ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีสัญลักษณ์  และวิธีท า ดังนี้ 
 1. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ คือบัณฑิตต้องมีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และ
ทัศนคติและทักษะสังคม ใช้สัญลักษณ์แทนค าถาม ดังนี้ 
       H1 หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาชีพและน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
       H2 หมายถึง บัณฑิตสามารถน าความรู้และทักษะวิชาชีพ มาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       H3 หมายถึง บัณฑิตสามารถคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี 
       H4 หมายถึง บัณฑิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
       H5 หมายถึง บัณฑิตแสดงความคิดและพฤติกรรมเชิงบวกท่ีส่งผลถึงบรรยากาศในการท างาน 
       H6 หมายถึง บัณฑิตมีจิตสาธารณะและตระหนักรู้การท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม    
       H7 หมายถึง บัณฑิตสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะด าเนินการเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ จ าแนกตามหลักสูตร  มีดังนี้ 
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ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
               ราชมงคลธัญบุรี คือ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ศึกษาจากบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
               แสดงผลจ าแนกรายหลักสูตร และโดยรวม 
                
 

หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ย อัตลักษณ์ของบัณฑิต ค่าเฉลี่ย

รวม H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.16 4.26 4.21 3.89 4.26 4.37 4.47 4.23 
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 4.25 4.31 4.44 3.31 4.50 4.63 4.31 4.25 
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง 

4.67 4.56 4.44 3.72 4.39 4.72 4.50 4.43 

เทคโนโลยีการพิมพ์ 4.29 4.43 4.14 3.43 4.29 4.57 4.43 4.23 
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 4.63 4.63 4.38 3.63 4.50 4.63 4.63 4.43 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4.42 4.42 4.00 3.58 4.50 4.58 4.42 4.27 
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 4.33 4.50 4.33 3.67 4.67 4.50 4.50 4.36 

รวม 4.39 4.44 4.28 3.60 4.44 4.57 4.47 4.31 
 

  จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อพิจารณารายหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิต
พึงพอใจบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
และบรรจุภัณฑ์มากเป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.43 รองลงมาได้แก่หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 4.36 
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ค่าเฉลี่ย 4.27 หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ค่าเฉลี่ย 4.25 
และหลักสูตรเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ค่าเฉลี่ย 
4.23 
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ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา 
 
สถานที่ติดต่อ :   ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   กองพัฒนานักศึกษา   
                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                     ต าบลคลองหก  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  
                     โทรศัพท์ 0-2549-3025  
                     โทรสาร 0-2549-3682     
                     E mail : sooksri-123@hotmail.com 
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