
การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง และความผูกพันกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (*ทุกกลุ่ม) 
ข้อมูลทั่วไป : สถานะของท่าน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 155 คน  ได้แก่ 

1. ศิษย์เก่า     37  คน 
2. ศิษย์ปัจจุบัน    109  คน 
3. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  3  คน 
4. คณบดีและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง  1  คน 
5. ผู้ใช้บัณฑิต     2  คน 
6. อดีตผู้เรียน    1  คน 
7. นิสิตในอนาคต    2  คน 

1) โดยนิสิตเก่า  จ านวน 37 คน  แบ่งเป็น  นิสิต ป.โท  จ านวน 32 คน  และนิสิต ป.เอก จ านวน 5 คน  
ระยะเวลาที่ใช้บริการ  ได้แก่  ไม่ถึง 1 ปี  จ านวน 1 คน, 1 – 2 ปี  จ านวน 18 คน, 3 – 5 ปี  จ านวน 21 คน และ 
5 ปีขึ้นไป  จ านวน 4 คน 

2) ระดับการศึกษา  (คณะ/สาขาวิชาที่ก าลังศึกษา และ, หรือท่ีส าเร็จการศึกษา)  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ระดับปริญญาโท 

- คณะศึกษาศาสตร์    จ านวน 66 คน  รายละเอียดดังนี้ 
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 13 คน  
  กศ.ม. การบริหารการศึกษา     12  คน 
  กศ.ม. ภาษาไทย      11  คน 
  กศ.ม. การวิจัยและประเมิน     10  คน 
  กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   5  คน 
  ศศ.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา    2  คน 
  กศ.ม. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3  คน 
  กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 6  คน 
  กศ.ม. พลศึกษา      2 คน 
  กศ.ม.  เคมี       2 คน 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 14 คน  รายละเอียดดังนี้ 
  ศศ.ม. ภาษาไทย      7 คน 
  ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา      5 คน 
  ศศ.ม. ไทยศึกษา      2  คน 
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 - คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 27  คน  รายละเอียดดังนี้ 
   - วท.ม. ฟิสิกส์ 4  คน  
   - วท.ม. เคมี      3  คน 
   - วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา     2  คน 
   - วท.ม. ชีววิทยา      5  คน 
   - วท.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  2  คน 
   - วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา     5  คน 
   - วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ     4  คน  
   - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ    2 คน 

- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
   - หลักสูตร บธ.ม. การจัดการธุรกิจ    จ านวน 5 คน 
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
  - หลักสูตร วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ     จ านวน 2 คน 

 - วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) จ านวน 11  คน  รายละเอียดดังนี้ 
  - รป.ม. การจัดการ (การปกครองท้องถิ่น)   จ านวน 7 คน 
  - รป.ม. การบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม จ านวน 4 คน 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
  - ศศ.ม. นโยบายและการวางแผนสังคม   จ านวน 4 คน 

ระดับปริญญาเอก   
 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา  จ านวน 11 คน 

 - คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชวีภาพ    จ านวน 2 คน 
- บัณฑิตวิทยาลัย  ได้แก่ หลักสูตร ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาษาไทย)   จ านวน 8 คน   
- คณะวิศกรรมศาสตร์  ได้แก่ หลักสูตร วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน  จ านวน 1 คน 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ (*ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต อดีตผู้เรียน คณบดีและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง) 

หลักสูตร/สาขาวิชา ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 3.43 2.52 
กศ.ม. การบริหารการศึกษา 4.26 2.68 
กศ.ม. ภาษาไทย 3.88 2.92 
กศ.ม. การวิจัยและประเมิน 4.00 2.52 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

2.53 2.64 

ศศ.ม. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 4.11 3.33 
กศ.ม. การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

4.62 2.22 

กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

3.51 2.56 



กศ.ม. พลศึกษา 4.32 2.56 
กศ.ม. เคมี 3.61 3.17 

โดยรวม 3.80 2.66 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ศศ.ม. ภาษาไทย 4.22 2.68 
ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา/ไทยศึกษา 3.89 2.54 
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา   4.23 2.54 

โดยรวม 4.13 2.58 
คณะวิทยาศาสตร์ 

วท.ม. ฟิสิกส์ 4.09 2.78 
วท.ม. เคมี  2.98 3.04 
วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 3.75 3.22 
วท.ม. ชีววิทยา  3.73 2.93 
วท.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.64 2.89 

วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 3.26 2.78 
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 3.86 2.64 
ปร.ด. เทคโนโลยีชวีภาพ     3.93 2.44 

โดยรวม 3.71 2.83 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

บธ.ม. การจัดการธุรกิจ 3.83 2.73 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ   4.64 2.56 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา (TSU-MDC) 

รป.ม. การจัดการ (การปกครอง
ท้องถิ่น) 

4.21 2.48 

รป.ม. การบริหารงานต ารวจและ
กระบวนการยุติธรรม 

4.75 2.97 

โดยรวม 4.41 2.66 
บัณฑิตวิทยาลัย 
ปร.ด. การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ภาษาไทย)    

3.89 2.81 

ศศ.ม. นโยบายและการวางแผน
สังคม 

4.45 2.83 

โดยรวม 4.08 2.81 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
วศ.ด. วิศวกรรมพลังงาน 3.57 2.44 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 3.97 2.76 

 
 



 
 

 

 

 


