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บทคัดย่อ 

การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานท่ีมีต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้จ้างงานบัณฑิตและบัณฑิตท่ีท างานอิสระ ปี
การศึกษา 2555 ซึ่งได้ระบุในข้อมูลการการส ารวจภาวะการมีงานท าและข้อมูลการติดตามของคณะฯ จ านวน
รวม 249 คน คิดเป็นร้อยละ 86.76 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีคณะ
มัณฑนศิลป์ใช้ในการด าเนินการวิจัยประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะฯ ข้อ
ค าถาม ความเห็นและข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทุกทักษะตามคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และจิตอาสา  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  โทรสาร 
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการนัดหมายพบปะกับผู้จ้างงาน ระหว่างเดือน 
มกราคม – เมษายน 2557  และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้จ้างงานบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวมทุกสาขาวิชา ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     อัตลักษณ์ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และด้านจิตอาสา อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางถึง
มากท่ีสุด โดยประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
สามารถท างานภายใต้ความกดดัน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและการเปลี่ยนแปลง การพูดและเขียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร  มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด ในขณะที่การพูดและเขียนภาษาที่ 2 ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ผู้จ้างงานมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางและน้อยท่ีสุด   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะ
มัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2555  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานท่ีมีต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้จ้างงานบัณฑิตและบัณฑิตท่ีท างาน
อิสระ ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้ระบุในข้อมูลการการส ารวจภาวะการมีงานท าและข้อมูลการติดตามของ
คณะฯ จ านวนรวม 249 คน คิดเป็นร้อยละ 86.76 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามท่ีคณะมัณฑนศิลป์ใช้ในการด าเนินการวิจัยประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ของคณะฯ ข้อค าถาม ความเห็นและข้อเสนอแนะ ครอบคลุมทุกทักษะตามคุณภาพบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความคิดสร้างสรรค์ และจิตอาสา  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้จัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ โทรสาร จดหมายอิเลคทรอนิกส์ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการนัดหมาย
พบปะกับผู้จ้างงาน ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2557  และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้จ้างงานมีความพึงพอใจบัณฑิตในภาพรวมทุกสาขาวิชา ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     อัตลักษณ์ด้านความคิด
สร้างสรรค์ และด้านจิตอาสาอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
โดยประเด็นความซื่อสัตย์สุจริต การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
สามารถท างานภายใต้ความกดดัน การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและการเปลี่ยนแปลง การพูดและเขียน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร  มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ในขณะท่ีการพูดและเขียนภาษาท่ี 2 ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ผู้จ้าง
งานมีความพึงพอใจในระดับปานกลางและน้อยท่ีสุด ส าหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาท่ีผู้จ้างงานได้มี
ข้อเสนอแนะให้ภาควิชาต่างๆ จัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน ผู้จ้างงานบัณฑิต ภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ในระดับ 
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ ปัญหาใน
งาน ความสามารถจับแนวคิด สรุปใจความเพื่อการน าเสนองาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้า
กับเพื่อนร่วมงานและการเปลี่ยนแปลง การพูดและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความใฝุรู้ และความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด บัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติด้านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาท่ี 2 ในการน าเสนอผลงาน  โดยน าความรู้พื้นฐาน
วิชาชีพมาสร้างความเข้าใจเป็นส าคัญ  ประสบการณ์โดยรวมนั้นถือว่าดีมากแล้ว แต่ควรเพิ่มเติม
ความสามารถในด้านท่ีประยุกต์ใช้กับการท างานออกแบบภายใน  เช่น  เรื่องโครงสร้าง เน้นการท างานจาก
หน้างานจริง และเพิ่มเติม Detail ของงานตกแต่งต่างๆ ในงานก่อสร้าง  ด้านแนวความคิดการออกแบบ 
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(Concept design) ควรฝึกวิธีคิดท่ีเป็นระบบให้มากกว่านี้  เพื่อให้เข้าใจกับสิ่งท่ีท าและงานออกมามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผู้จ้างงานบัณฑิต ภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยความซื่อสัตย์
สุจริต ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและเนื้อหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรบัตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานและการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหาในงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร มีความพึงพอใจระดับระดับมากที่สุด บัณฑิตควรได้รับการฝึก
ปฏิบัติทางด้านพื้นฐานธุรกิจ ควรมีการสอนเรื่องการตีราคา และการเสนอราคาของงานท่ีท า รวมไปถึง
เทคนิคการต่อรองเงินเดือนเพื่อไม่ให้ถูกนายจ้างเอาเปรียบ  และด้านกระบวนการคิดงาน ควรคิดให้รอบด้าน 
อย่ามองเพียงตัวงานเพียงอย่างเดียว  รวมทั้งการน าเสนอผลงาน การถ่ายทอดความคิดให้ตรงกับสิ่งท่ี
ต้องการสื่อสาร  และควรเพิ่มเติมด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

 
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้จ้างงานบัณฑิตภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยความซื่อสัตย์
สุจริต การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานและการเปลี่ยนแปลง การพูดและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดบัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติด้าน
ภาษามากขึ้น ท้ังการสนทนา พูด และเขียน  อยากให้เน้นทักษะการน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  
บัณฑิตควรมีการวางแผน รู้จักบริหารเวลา จัดการเอกสาร-สัญญา จัดล าดับความส าคัญของงาน  ควรเพิ่ม
ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์-สิทธิบัตร  ด้านการตลาด การติดต่อลูกค้า สร้างเครือข่าย Connection ต่อรอง การ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  ด้านคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม Graphics Design, วิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจาก
การเน้นด้านศิลปะ 

 
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา ผู้จ้างงานบัณฑิตภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านอยู่ในระดับน้อยถึงมากท่ีสุด โดยมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
ความสามารถจับแนวคิด สรุปใจความเพื่อการน าเสนองาน วิเคราะห์สถานการณ์ในงานถูกต้อง การปรับตัว
เข้ากับเพื่อนร่วมงานและการเปลี่ยนแปลง เลือกใช้วิธีการต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้/ ข้อมูลไปสู่ผู้ฟังท่ีมี
ความรู้แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร มี
ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดบัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ และน าเสนอผลงานหรือโครงการ 

 
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา ผู้จ้างงานบัณฑิตภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด โดยมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและ



จ 

 

การเปลี่ยนแปลง การพูดและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้แ ละแก้ปัญหาใน
งาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด
บัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุุนหรือภาษาท่ี 2 เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนา การฟัง และวิเคราะห์โจทย์งาน  ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการ
เขียนแบบ องค์ประกอบศิลป์ ต่อยอดด้วยการใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ กับวิธีการน าเสนอผลงานให้
ทันสมัยขึ้น  ควรมีการศึกษาดูงานหรือฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการท างานให้มากขึ้น 

 
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ผู้จ้างงานบัณฑิตภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยความซื่อสัตย์สุจริต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและการ
เปลี่ยนแปลง การพูดและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
เสียสละเพื่อองค์กร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดบัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้านเทคนิคการผลิต
เฉพาะทาง  การจัดการเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรม  เพิ่มการสอนด้านการตลาดและในเชิงพาณิชย์  เน้น
ทักษะขั้นสูงในการใช้โปรแกรมเฉพาะ เช่น Indesign , AI  เทคโนโลยีท่ีใช้ในการออกแบบ  มีอุปกรณ์การ
เรียนและเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานครบถ้วน  แนวทางการออกแบบท่ีเป็นสากล มีความเป็นไทย เป็นท่ี
ต้องการของผู้ใช้โดยท่ัวไป  และทักษะภาษาต่างประเทศ 

 
7. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ผู้จ้างงานบัณฑิตภาพรวมมีความพึง

พอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
โดยความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและเนื้อหา วิเคราะห์สถานการณ์ในงานถูกต้อง จัดระบบ
การท างานโดยไม่มีปัญหาภายหลัง ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและการ
เปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลตัวเลขเสนอแนะให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ การพูดและเขียนภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้และแก้ปัญหาในงาน ความใฝุรู้ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุด บัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ  ควรมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์  เพิ่มโอกาสเข้าถึงความรู้ ทักษะด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

 
8. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้จ้างงานบัณฑิตภาพรวมมีความพึงพอใจบัณฑิตทุกด้านอยู่

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยความซื่อสัตย์สุจริต 
การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาในงาน ทักษะการควบคุมอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและ
การเปลี่ยนแปลง การพูดและเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อองค์กร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดบัณฑิตควรได้รับการฝึกปฏิบัติทางด้าน 
Graphics Design  ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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