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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปีการศึกษา 2557 จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง/ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการ
ส ารวจ คือ ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 13,730 คน ตอบกลับจ านวน 2,835 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.65 จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2,617 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.29 ระดับปริญญาโท จ านวน 213 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.30 และ
ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.32 ฉบับ ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  
 
ผลการส ารวจ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลทั่วไปในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับต้น/ หัวหน้างาน จ านวน 1,275 คน คิดเป็นร้อยละ 44.97 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง/ เจ้าของกิจการ จ านวน 623 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 ประเภทของนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานของรัฐ จ านวน 1,496 คน คิดเป็นร้อยละ 52.77 รองลงมาสังกัดบริษัทเอกชน จ านวน 
1,089 คน คิดเป็นร้อยละ 38.41 และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิตส่วนใหญ่มากกว่า 1 ปี จ านวน 
2,418 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมา 6 เดือน ถึง 1 ปี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 7.05 
 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2.1 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่แสดงออก 

2.1.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ 
พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมาก ( X =4.39) เมื่อพิจาณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับ
ปริญญาตรี ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.38) ระดับปริญญาโท ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่
แสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.53) และระดับปริญญาเอก ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.65) 
  



 

2.1.2 จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
5 ด้าน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ 
พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมาก ( X =4.37) เมื่อพิจาณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับ
ปริญญาตรี ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.36) ระดับปริญญาโท ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่
แสดงออกอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.52) และระดับปริญญาเอก ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณลักษณะ/ พฤติกรรมที่แสดงออกอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.67) 
 2.2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังใน
อนาคต 

2.2.1 จ าแนกตามองค์ประกอบของคุณลั กษณะบัณฑิตที่ พึ งประสงค์  มหาวิทยาลั ย 
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนด 7 ด้าน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
และความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.73) เมื่อพิจาณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับปริญญาตรี ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.71) ระดับปริญญาโท ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการและความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.86) และระดับปริญญาเอก ผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.83) 

2.2.2 จ าแนกตามองค์ประกอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
5 ด้าน 

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
และความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.72) เมื่อพิจาณาจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับปริญญาตรี ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคต
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.71) ระดับปริญญาโท ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการและความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.86) และระดับปริญญาเอก ผู้บังคับบัญชา/ 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.81) 
  



 

3. ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 3.1 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม (n=2,835) พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่น/ จุดแข็งของบัณฑิตมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ จ านวน 790 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.87 2) ทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง จ านวน 602 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.23 และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 472 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 
 3.2 คุณลักษณะท่ีเป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม (n=2,835) พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่เป็นจุดด้อย/ จุดอ่อนของบัณฑิตมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ไม่มีจุดด้อย/ จุดอ่อน จ านวน 
1,461 คน คิดเป็นร้อยละ 51.53 2) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จ านวน 
544 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19 และ 3) มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.35 
 3.3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) มีความรับผิดชอบ (n=926)  
2) คิดเป็น แก้ปัญหาได้ (n=608) และ 3) มีคุณธรรม จริยธรรม (n=560) 
 3.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิต 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บังคับบัญชา/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 1) ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพที่สมควรได้รับการยกย่อง  
(n=74) 2) ควรเพ่ิมชั่วโมงการฝึกปฏิบัติหรืออบรมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เข้มข้นขึ้น (n=34) และ 3) ขอบคุณ
มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (n=29) 

 
 


