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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปีการศึกษา 2556 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ในการส ารวจ คือ ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 13,490 คน ตอบกลับจ านวน 2,769 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.53 จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 12,717 คน ตอบกลับจ านวน 2,590 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.37 ระดับปริญญาโท 
จ านวน 758 คน ตอบกลับจ านวน 174 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.96 และระดับปริญญาเอก จ านวน  
15 คน ตอบกลับจ านวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการส ารวจ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต  
เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไปในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่ ด ารงต าแหน่ง

ผู้บริหารระดับต้น / หัวหน้างาน จ านวน 1,218 คน คิดเป็นร้อยละ 43.99 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลาง / ผู้จัดการ จ านวน 645 คน คิดเป็นร้อยละ 23.29 ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 1,378 คน คิดเป็นร้อยละ 49.77 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน 
จ านวน 1,109 คน คิดเป็นร้อยละ 40.05 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มากกว่า  1 ป ี
จ านวน 2,336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.36 รองลงมา 6 เดือนถึง 1 ปี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 

 

2. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.65) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี 
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X  = 4.48) ในระดับปริญญาโท ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.57) และในระดับปริญญาเอก ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น / จุดแข็งของบัณฑิต 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม (n=2,769) พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัญฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น / จุดแข็งของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 1,753 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.31 2) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง จ านวน 1,559 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.30 และ 3) คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 1,384 คน คิดเป็นร้อยละ 49.98 

3.2 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย / จุดอ่อนของบัณฑิต 
เมื่อพิจารณาในภาพรวม (n=2,769) พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัญฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย / จุดอ่อนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ความสามารถใน
การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 819 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58 2) มีความรอบรู้และมี
ประสบการณ์ จ านวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 14.99 และ 3) ทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35  

3.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (n = 810) 2) มีคุณธรรม จริยธรรม (n = 652) และ 3) มีทักษะในการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและแม่นย า (n = 594)  

3.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต  
3.4.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ควรจัดส่งเอกสารต่างๆ และชุดวิชาให้รวดเร็วขึ้น (n = 35) 2) ควรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (n = 33) และ 3) สร้างบัณฑิตให้รู้ลึกในศาสตร์ที่
เรียนและน ามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน (n = 26) 

3.4.2 การยกย่อง ชมเชย  
เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีการยกย่อง ชมเชยมากที่สุด  

3 ล าดับแรก คือ 1) ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการศึกษามากขึ้น  (n = 45)  
2) ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (n =19) และ 3) บัณฑิตมีทักษะในการคิด ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (n =17)  

 


