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คํานํา
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาวะการทํางาน ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาและ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” นี้ ผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีนโยบายในการสงเสริมการทํางานวิจัยเพื่ อนําผลการวิจัยมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และดําเนินงานตาง ๆ ของคณะ ในงานวิจัยเลมนี้ ผูวิจัยไดให
ความสําคัญกับประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษาตอของ
บัณฑิต 2) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพในการจัดการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ปการศึกษา 2548 - 2550 อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานภารกิจดานการ
ผลิ ตบั ณ ฑิต ของคณะศึก ษาศาสตรใ ห ได ต ามมาตรฐานตั ว บง ชี้ ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา (สกอ.) สํา นัก งานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานั ก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) ตอไป
ผูวิจัย ขอขอบคุณ คณะอนุก รรมการดํา เนิน งานเกี่ย วกับ งานวิจั ย ศูน ยวิจั ย และพัฒนาทาง
การศึ ก ษา คณะศึก ษาศาสตร ที่พิ จ ารณาทุ น สนั บ สนุน การวิจัย ขอขอบคุณ ผู ท รงคุณ วุ ฒิ ของคณะ
ศึกษาศาสตร ทุกทาน ที่กรุณาตรวจสอบความถูกตอง ชัดเจนและมีความครอบคลุมตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย
ที่ไดใหคําแนะนําที่ เ ปนประโยชนตอการปรับแกรายงานวิจัย ทําใหงานวิจัยมีความถูก ตองและเปน
ประโยชนยิ่งขึ้น ขอขอบคุณบัณฑิตและผูใชบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตรที่สละเวลาอันมีคาในการตอบ
แบบสอบถามและใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอคณะศึกษาศาสตร
วรรณภา แสงวัฒนะกุล
มิถุนายน 2552
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการศึกษาภาวะการทํางาน ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาและ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษาตอของบัณฑิต 2) ศึกษาขอมูลความคิดเห็นของบัณฑิต ที่มีตอ
คุณภาพในการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ผูใหขอมูล คือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2548-2550 จํานวน 171 คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 148 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามสําหรับบัณฑิตเกี่ยวกับภาวะการทํางานและ
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และชุดที่ 2 แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึก ษา 2548-2550 การเก็บรวบรวม
ข อ มู ล ระหว า งเดื อ น ตุ ล าคม 2551- กุ ม ภาพั น ธ 2552 วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) หาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหเนื้อหา(content analysis) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ภาวะการทํางานและการศึกษาตอของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา 2548-2550 ร อ ยละ 59.70,63.01 และ77.42
ตามลําดับ มีงานทําโดยใชระยะเวลาในการหางานทํา หลังจบการศึกษา นอยกวา 3 เดือน บัณฑิตที่
ทํางานในหนวยงานเอกชน เชน ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครู /อาจารยในโรงเรียนเอกชน และพนักงาน
บริษัท เอกชน บัณ ฑิตที่ทํางานในหนวยงานของรัฐ /รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครู /อาจารย
เจาหนาที่ตาง ๆ /นัก วิช าการโสตฯ สว นใหญป ฏิบัติงานที่มีลัก ษณะงานที่ตรงกับ สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึก ษา ไดรับอัตราเงินเดือนเริ่มตน ระหวาง 7,360–8,000 บาท ไดงานทําเนื่องจากปริญ ญาและ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความรูจากการศึกษาที่สามารถนําไปใชหรือประยุกตใชในการทํางานอยูใน
ระดับมาก บัณฑิตที่ศึกษาตอสวนใหญศึกษาตอระดับดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ/ตอเนื่องกับสาขาวิชาเดิม และเหตุผลที่ศึกษาตอ เนื่องจากตองการวุฒิที่สูงขึ้น

ข

2. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาดานหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู อาจารยผูสอน วิธีการวัดผล/ประเมินผล สื่อ/อุปกรณการจัดการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีคาเฉลี่ยในภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก และมีความ
พึงพอใจที่มตี อการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร อยูในระดับมาก
3. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ผูใชบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตรมีความพึงพอใจของตอคุณลักษณะบัณฑิตที่ปฎิบัติงานหรือ
ศึกษาตอในหนวยงาน ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานฯ ทักษะที่สงผลตอการปฏิบัติงานฯ
บุคลิก ภาพที่สงผลตอการปฏิบัติงานฯ คุณ ธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคาเฉลี่ย ใน
ภาพรวมและทุกดานอยูในระดับมาก
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Abstract
The purposes of this research was to study 1) working and continuing education
conditions of the graduated students of the faculty of Education 2) opinions of graduate
students on the educational management of the faculty 3) employers’ satisfaction with the
graduates of faculty of Education in the Academic year 2005-2007. The datas were 171
graduated students of the faculty of Education and their 148 employers. The research
instruments were two questionnaires : the first for the graduated students to study data of
working and studying conditions, the second for their employers to evaluate working
characteristics and efficiency. The data were collected by mail during October,2008 to
February,2009.Data analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and
content analysis. The research result were
1. The working and studying continue of graduated students
Graduated students of the faculty of Education in the Academic year 2005-2007 as
59.70,63.01 and 77.42 percentage are work ready. They employed within three months after
graduation. They are teacher and official position in private sector and government sector.
Their works mostly relate to the fields of their graduation. Most of the graduates earn salary of
7,360–8,000 baht per month. They got work because fields and degree. The graduated can
use knowledge and apply to their work in high level. The research found some graduated
continue studies in master degree in government university in the same fields in bachelor
degree. They learned because they want higher qualification.

ง

2. Graduated students opinions on the educational management of the faculty
Most of graduated opinions on the educational management of the faculty found that
the overall performance of faculty in curriculum, educational management, instructors, method
of measurement and evaluation, study aid and instruments or technology tools for educational
management, are high level. The graduated satisfaction in the educational management of the
faculty are high level.
3. Employers’ satisfy in faculty graduated students
The result in employers’ satisfy evaluation in working characteristics and efficiency of
graduated students found that the overall performance of graduated in knowledge and
competence in work, skill and characteristic to affect in job, professional morality and ethical
behavior are high level. The Employers satisfaction in faculty graduated students are high
level.
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