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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการ
ศึกษาคือผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2554 สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำานวนทั้งสิ้น 172 คน ที่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2554 คณะผู้วิจัยดำาเนินการเก็บแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ.
2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์คืนมาทั้งสิ้น 146 ฉบับ จาก 172 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 84.9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านสถานะภาพส่วนตัว บัณฑิตเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.7 และเพศหญิง ร้อยละ 62.3 2) ด้านภาวะ
การมีงานทำา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทาำ งานแล้ว ร้อยละ 80.8 3) ด้านการศึกษาต่อ พบว่า บัณฑิตทีศ่ กึ ษาต่อ จำานวน 8 คน ส่วน
ใหญ่ศกึ ษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ร้อยละ 62.5 4) ด้านประเภทของงานทีท่ าำ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน ร้อย
ละ 56.1 5) ด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มรี ายได้ 10,001-15,000 บาท 6) ด้านลักษณะงานทีท่ าำ กับสาขาทีส่ าำ เร็จ
การศึกษา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทาำ งานตรงสาขา ร้อยละ 60.2 7) ด้านความพอใจต่องานทีท่ าำ พบว่า บัณฑิตไม่ได้ใช้ความรูท้ เ่ี รียน
มา ร้อยละ 34.4 8) ด้านความรู้ ความสามารถทีช่ ว่ ยให้ได้งาน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่คดิ ว่า ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ ICTs
ช่วยให้ได้งานทำา ร้อยละ 68.3 9) ทักษะหรือความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่คดิ ว่า ทักษะหรือ
ความรู้ เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ ร้อยละ 75.6 10) ความคิดเห็นต่อหลักสูตร
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87) 11) ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความเชีย่ วชาญ/วุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38) และ 12) ความ
คิดเห็นเพือ่ การทบทวนหรือปรับปรุงสำานักวิชา/หลักสูตร (คำาถามปลายเปิด) พบว่า ควรเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบตั แิ ละ
ภาษาต่างประเทศเพิม่ ขึน้ และควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึน้
คำาสำาคัญ : ภาวะการมีงานทำาของบัณฑิต บัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Abstract

The objectives of this research were to study the employment status of undergraduate students from
School Information technology Walailak University 2012. The sampling consisted of 172 undergraduates who
were attended on convocation ceremony day 2012. The data were collected during t September 10-12, 2012.
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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The research instruments were used totally 146 copies of questionnaires and it is calculated as 84.9% out of 172
questionnaires). The data were analyzed by using percentage, means and standard deviation.
The finding showed that most of graduated were 1) male 37.7%and female 62.3% and 2) 80.8 %
graduates were employed. 3) 62.5% of graduates or 8 graduates pursuing the education in public university
4) 56.1 % of graduates working in private companies. 5) They earned 10,001-15,000 baht a month. 6) Most of
graduates works relating to the field of their studies (60.2%). 7) Work without the knowledge learned (34.4%).
8) The Information Technologies and language skill as well as experiences helped them getting their jobs
(68.3%). 9) The ICTs skill help them perform their work (75.6%). 10) Graduate complacence of course as high
level ( =3.87). 11) Graduate complacence of Specialization / qualification of instructor as high level ( =4.38).
12) It is recommended that teaching should be focused on foreign languages and the courses should be more
publicity expanded.
Keywords : the employment status of graduated, Informatic school’s graduated, Walailak University
บทนำา

สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541 ใน 3 หลักสูตร ประกอบ
ด้วย หลักสูตรระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ หลักสูตรสารสนเทศศึกษา และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ โดยเน้นการเรียนแผนใหม่
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพืน้ ฐาน ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเพิม่ ขึน้ อีก 1 หลักสูตร
คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ซึ่ง
ได้ปรับหลักสูตรจากวิทยาการคอมพิวเตอร์) และหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (ซึ่งได้ปรับหลักสูตรจากการจัดการ
สารสนเทศ) เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้าน
ต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำาหรับบัณฑิตที่จะสำาเร็จการศึกษาต่อไป (สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์, 2555)
การบริหารจัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งหลายนี้ได้ดำาเนินการโดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม หลักสูตรต่างๆ จึงจำาเป็นต้องตระหนักในคุณภาพของผลผลิตที่ได้จาก
กระบวนการศึกษา ซึ่งในที่นี้หมายถึงบัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรในประเด็นความสามารถในการทำางานในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตซึ่งได้แก่ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่างๆ
ดังนัน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับดัชนีชว้ี ดั ของการรายงานผลและความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึง่ จะต้องใช้ขอ้ มูลทุกปีการศึกษา
กอปรกับการรายงานผลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทำาข้อตกลงของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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กับสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องรายงานข้อมูลภาวะการหางานทำาของ
บัณฑิตผ่านเว็บไซต์ของ สกอ. สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จึงกำาหนดให้มีการศึกษาภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตที่สำาเร็จการ
ศึกษา สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2554 ซึ่งผลวิจัยจะนำาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะการหางานทำาของบัณฑิต สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สำาเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2554
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการทำางานและการเรียน การสอนของหลักสูตรที่สำาเร็จการศึกษา
วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประชากร
คือ ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2554 สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำานวนทั้งสิ้น 172 คน
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทำาและการศึกษาต่อ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่นักศึกษา
สำาเร็จการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยดำาเนินการเก็บแบบสอบถาม ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้รับแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์คืนมาทั้งสิ้น 146 ฉบับ จาก 172 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.9
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการนำาแบบสอบถามมาแจกแจงความถีห่ าอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปประยุกต์ทางสถิติด้านสังคมศาสตร์
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ผลการวิจัย
1. ด้านสถานภาพส่วนตัว พบว่า บัณฑิตเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.7 และเพศหญิง ร้อยละ 62.3 โดยประกอบด้วย
บัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ร้อยละ 30.8 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ร้อยละ 20.5 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอ
นิเมชั่น ร้อยละ 15.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 14.4 หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร้อยละ 13.0 และ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 6.2
2. ด้านภาวะการมีงานทำา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทำางานแล้ว ร้อยละ 80.8 รองลงมา ยังไม่ได้ทำางาน ร้อยละ 13.7
ทำางานและกำาลังศึกษาต่อ ร้อยละ 4.1 และกำาลังศึกษาต่อ ร้อยละ 1.4 ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาบัณฑิตที่ไม่ทำางาน พบว่า ส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่างรอฟังคำาตอบจากหน่วยงาน ร้อยละ 47.4 (ของบัณฑิตที่ระบุเหตุผลในการไม่ทำางาน) รองลงมา ยังไม่ประสงค์
ทำางาน ร้อยละ 42.1 ไม่อยากสมัครงานเนื่องจากต้องสอบ ร้อยละ 5.3 และสอบเข้าทำางานไม่ได้ ร้อยละ 5.3 ตามลำาดับ
เมื่อจำาแนกเป็นหลักสูตรเฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำา เรียงตามลำาดับ พบว่า บัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีงานทำา
ร้อยละ 26.02 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ร้อยละ 15.75 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ร้อยละ 13.69
หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ร้อยละ 12.32 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 9.58 และหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 3.42
3. ด้านการศึกษาต่อ พบว่าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ จำานวน 8 คน พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ร้อย
ละ 62.5 และสถาบันศึกษาของเอกชน ร้อยละ 37.5 เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่ศึกษาต่อ พบว่า ศึกษาต่อในสาขาเดิม ร้อยละ 62.5
และเปลี่ยนสาขา ร้อยละ 37.5 เมื่อพิจารณาเหตุผลในการศึกษาต่อ พบว่าต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 57.1 รองลง
มา งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.6 และยังไม่มีงานทำา ร้อยละ 14.3 ตามลำาดับ
4. ด้านประเภทของงานที่ทำา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 56.1 รองลงมา เจ้าของกิจการ
ร้อยละ 22.8 ข้าราชการ ร้อยละ 17.9 และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.3 ตามลำาดับ
เมื่อจำาแนกเป็นหลักสูตรจากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า บัณฑิตหลักสูตรนิเทศศาสตร์ รับราชการ
ร้อยละ 1.36 พนักงานเอกชน ร้อยละ 20.54 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 6.16 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานเอกชน
ร้อยละ 2.73 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 0.68 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับราชการ ร้อยละ 2.05 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.68
พนักงานเอกชน ร้อยละ 6.16 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 1.36 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ รับราชการ ร้อยละ 6.84 พนักงาน
เอกชน ร้อยละ 4.79 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 4.10 หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รับราชการ ร้อยละ 2.73 รัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 1.36 พนักงานเอกชน ร้อยละ 4.79เจ้าของกิจการ ร้อยละ 3.42 และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น รับ
ราชการ ร้อยละ 2.05 รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.68 พนักงานเอกชน ร้อยละ 8.21 เจ้าของกิจการ ร้อยละ 3.42
5. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 43.8 รองลงมา 7,94010,000 บาท ร้อยละ 31.4 มากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 19.0 และน้อยกว่า 7,940 บาท ร้อยละ 5.8 ตามลำาดับ
6. ด้านความพอใจต่องานที่ทำา พบว่า บัณฑิตไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ร้อยละ 34.4 รองลงมา ขาดความมั่นคง ร้อย
ละ 21.9 ระบบงานไม่ดี ร้อยละ 15.6 ค่าตอบแทนต่ำา ร้อยละ 15.6 ขาดความก้าวหน้า ร้อยละ 9.4 และผู้ร่วมงานไม่ดี ร้อยละ
3.1 ตามลำาดับ
7. ด้านลักษณะงานที่ทำากับสาขาที่สำาเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทำางานตรงสาขา ร้อยละ 60.2 และไม่
ตรงสาขา ร้อยละ 39.8
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8. ด้านความรู้ ความสามารถที่ช่วยให้ได้งาน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ ICTs ช่วย
ให้ได้งานทำา ร้อยละ 68.3 รองลงมา ด้านกิจกรรมสันทนาการ ร้อยละ 22.0 ด้านศิลปะ ร้อยละ 17.9 ด้านภาษาต่างประเทศ ร้อย
ละ 17.1 ด้านกีฬา ร้อยละ 4.9 และด้านนาฏศิลป์/ดนตรี/ขับร้อง ร้อยละ 3.3 ตามลำาดับ
9. ทักษะหรือความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ใช้ ทักษะหรือความรู้ เรือ่ งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพ ร้อยละ 75.6 รองลงมา ทักษะการสือ่ สาร ร้อยละ 48.8 การฝึกปฏิบัติ
จริงในห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 39.8 ด้านสหกิจศึกษา ร้อยละ 39.8 ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 32.5 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ
ร้อยละ 26.0 และเทคนิคการวิจัย ร้อยละ 5.7 ตามลำาดับ
10. ความคิดเห็นต่อหลักสูตร บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87)
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81) และด้านระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91) เมื่อพิจารณาในด้านหลักสูตร พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจและ
ภูมิใจกับการเป็นบัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) รองลงมา ความรู้ความสามารถ
ด้าน ICTs หลังจากจบการศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) วิธีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาสำาหรับการประยุกต์ในการทำางาน/ศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87) วิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ความรู้ ความสามารถใน
วิชาชีพเป็นพื้นฐานในการนำาไปใช้ในงานที่ทำาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นไปอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ สามารถแข่งขันกับ
ตลาดแรงงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเดียวกันได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) และความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหลังจบการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94) ตามลำาดับ
11. ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความเชีย่ วชาญ/วุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) รองลงมา ระบบการดูแลและให้คำาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.30) ความทันสมัยและครอบคลุมของสารสนเทศในห้องสมุดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02) จำานวนและความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการในห้อง
ปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) การจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99)
การให้บริการของเจ้าหน้าที่สำานักวิชาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71) กิจกรรมนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.68) กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.39) ตามลำาดับ
เมื่อพิจารณาในการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่บัณฑิตได้รับจาก
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) รองลงมา สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไปใช้
ในชีวิตจริงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) ประโยชน์ของกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน สามารถนำาไป
ใช้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) และโอกาสที่จะได้รับการเสนองานก่อนจบจาก
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) ตามลำาดับ
เมื่อเปรียบเทียบโดยเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อด้านหลักสูตร ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ไม่แตกต่างกัน
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เมื่อเปรียบเทียบโดยหลักสูตร พบว่า ในแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ในแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อด้านหลักสูตร ด้านการจัดสหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ไม่แตกต่างกัน และในแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญที่ระดับ 0.05
12. ความคิดเห็นเพือ่ การทบทวนหรือปรับปรุงสำานักวิชา/หลักสูตร (คำาถามปลายเปิด) พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่รอ้ ยละ
23.00 ได้เสนอความคิดเห็นดังนี้ ควรเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติและภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควรเป็นอาจารย์ท่านเดียวกัน และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาภาวะการมีงานทำาของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ประจำาปีการศึกษา 2554
จากบัณฑิตจำานวน 172 คน พบว่าภาวะการมีงานทำาสูงคิดเป็น ร้อยละ 80.8 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์การแรงงาน
การมีงานทำาและการว่างงาน ของกองวิจัยตลาดแรงงาน (2554) ที่กล่าวว่า ในปี 2554 ประเทศไทยจะมีผู้ทำางานประมาณ
38.5 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 จากปี 2553 และจากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2554 ว่ามีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.5-4.5 อีกทั้งยัง
สอดคล้องบทวิเคราะห์ของเว็บไซต์ JobsDB.com (2555) เว็บรับสมัครงานอันดับ 1 ของประเทศไทย (จากผลการจัดลำาดับ
ของเครื่องมือสืบค้น Google ที่พบว่าสถานการณ์ตลาดแรงงานไทยในปี พ.ศ. 2554 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดว่าคน
ไทยจะมีอัตราว่างงานน้อยลง เนื่องจากภาคธุรกิจมีความต้องการแรงงานมารองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำาลังขยายตัว และ
ผู้ประกอบการจากหลายอุตสาหกรรมต่างมีแผนที่จะขยายการลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจไอทีและการสื่อสารที่ต้องการผู้ที่มีทักษะ
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ชำานาญโปรแกรมที่อยู่บนสมาร์ทโฟน (Smartphone) ต่าง ๆ และเว็บเซอร์วิส (Web services) ซึ่งจาก
สถานการณ์ดังกล่าว อาจทำาให้มีตลาดแรงงานรองรับความต้องการของบัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์อย่างเพียงพอ เมื่อ
วิเคราะห์รายด้านแล้วสามารถอภิปรายผล ดังนี้
ด้านการศึกษาต่อ พบว่า บัณฑิตที่ศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชญาดา เฉลียวพรหม (2551) ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อคือ สถาบันของรัฐ ทั้งนี้เพราะงานที่ต้องการต้องใช้วุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และต้องการความก้าวหน้าในการทำางานและความรู้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่ศึกษาต่อ พบ
ว่า ศึกษาต่อในสาขาเดิมและพึงพอใจกับงานที่ทำา ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร (2553) โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจได้แก่ ความมั่นคง โอกาสก้าวหน้า ความสนใจในตำาแหน่งงาน ความดึงดูดใจของหัวหน้างานและชื่อเสียงของ
องค์กร
ด้านประเภทของงานทีท่ าำ พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทาำ งานภาคเอกชน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (2553) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553) ชญาดา เฉลียวพรหม (2551) พูลทรัพย์ หวังดี (2550) สมพร ดวนใหญ่ (2550)
และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2550) ที่พบว่าบัณฑิตทำางานในภาคเอกชนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะภาคเอกชนมีอัตราค่าจ้างแรงงานสูงกว่าระบบราชการและส่วนใหญ่ไม่มีการสอบคัดเลือก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำาให้บัณฑิต
ส่วนใหญ่เลือกทำางานในภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ นอกจากนั้นงานวิจัยของ สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง (2553) ยังพบว่ามีบัณฑิต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำางานในภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ 75.1
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553) ที่พบว่าบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 12,895 บาท
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตำาแหน่งงานของบัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ เป็นตำาแหน่งเฉพาะที่ต้องมีทักษะ ความรู้ ความ
สามารถพิเศษ
ด้านลักษณะงานที่ทำากับสาขาที่สำาเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ทำางานตรงสาขาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553) และมหาวิทยาลัยนเรศวร (2553) ทีพ่ บว่าบัณฑิตทีไ่ ด้งานทำาส่วนใหญ่ได้งานทำาตรง
กับสาขาทีส่ าำ เร็จการศึกษา และผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2550) ทีพ่ บว่าบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำางานตรงกับสาขาวิชาทีจ่ บมาถึงร้อยละ 75 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะปัจจัย 2 ประการจากรายงานผลการศึกษาเรือ่ งความไม่สอดคล้อง
ระหว่างตำาแหน่งงานว่าง ผูส้ มัครงานและการบรรจุงานของกองวิจยั การตลาด (2554) ได้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาทีบ่ ณ
ั ฑิต
จบการศึกษานัน้ มีความต้องการตำาแหน่งงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาชีพนัน้ ๆ และความสามารถในด้านการค้นหาข้อมูลตำาแหน่ง
งานว่างผ่านช่องทางสือ่ สารต่างๆ ของบัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ซง่ึ มีพน้ื ฐานในการใช้ ICTs ช่วยให้ได้งานอย่างรวดเร็ว
ทักษะหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและช่วยให้ได้งาน พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่คิดว่า ทักษะหรือ
ความรู้ เรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพและช่วยให้ได้งานซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2550) ที่พบว่า ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยให้บัณฑิตได้งานทำา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง (2553) ที่พบว่า บัณฑิตทางด้านไอทีส่วนใหญ่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ใน
เกณฑ์ดี ผู้บริหารด้านไอทีต้องการบุคลากรจะมีความรู้ด้าน IT พื้นฐานในเชิงลึก มีความรู้ทั่วไปด้านระบบปฎิบัติการฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงาน มีความสามารถในการประยุกต์เนื้อหาวิชาที่เรียนมาเพื่อใช้ในการทำางานจริง
สามารถศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการค้นคว้าและทำาความเข้าใจในเชิงเทคนิค มีความมุ่งมั่น
ในการทำางาน มีตรรกะในการคิดและวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวโดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
ด้านความคิดเห็นต่อหลักสูตร บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
รายด้าน พบว่า ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ความภูมิใจกับการเป็นบัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ด้านความ
รู้ความสามารถด้าน ICTs หลังจากจบการศึกษา ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ด้านความเหมาะสมและความ
ทันสมัยของเนื้อหาสำาหรับการประยุกต์ในการทำางาน/ศึกษาต่อ ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ด้านความรู้ ความ
สามารถในวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการนำาไปใช้ในงานที่ทำา ด้านความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปใน
ระดับสูงขึ้นไป ด้านความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปิดสอนใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อยู่ในระดับมาก ตามลำาดับ ซึ่งความคิดเห็นของบัณฑิตทั้งหมดนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล วงศ์
สิงห์ทอง (2553) ที่พบว่า มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำามีความพร้อมของอาคาร/สถานที่ และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอต่อจำานวนนักศึกษา ทั้งยังมีรอบการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และยังได้สอดคล้องกับพันธกิจและปรัชญา
ของสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่มีความเชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับงานทุกประเภท ซึ่งจะทำาให้
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำางานดีขึ้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งด้านแรงงานและเวลา รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ซึ่งได้มุ่งเน้นการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยอิงหลักการนี้ เพื่อมุ่งหวังจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ (สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์, 2555)
ด้านระบบสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อความเชี่ยวชาญ/วุฒิการศึกษาของอาจารย์
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิมล วงศ์สิงห์ทอง (2553) ที่พบว่า มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำา
มีอัตราส่วนอาจารย์ ต่อนักศึกษาประมาณ 1:10 เน้นรับอาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จบการศึกษาตรงสาขาวิชา
หรือ ใกล้เคียงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ไม่เน้นประสบการณ์ในการทำางาน เน้นผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยเพื่อนำาผลวิจัย
มาเปิดเป็นวิชา ทำาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก
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การจัดสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่บัณฑิตได้รับจากการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ยึดหลักมาตรฐานการสหกิจศึกษา สถานศึกษาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2548 ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติที่กล่าว
ว่าสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของวิชานั้นๆ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย, 2552)
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการทำางานของบัณฑิตสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ระหว่างก่อนปรับปรุงหลักสูตร
และหลังปรับปรุงหลักสูตรแล้ว
2. ควรมีช่องทางการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลและติดตามการทำางานของบัณฑิต สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. ควรมีการศึกษาการทำางานและความก้าวหน้าของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
ข้อเสนอแนะต่อสำานักวิชา
สำานักวิชาและหลักสูตรต่างๆ สามารถนำาข้อมูลการติดตามผลบัณฑิตไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แต่ละ
หลักสูตรได้กำาหนดไว้
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