
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

************** 
สรุปผลการประเมิน 

 จากแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด จำนวนผูตอบแบบสอบถามจำนวน 5 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ของ
แบบสอบถามท้ังหม โดยใชเกณฑการวัดผลการประเมินเปน 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับมากสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81– 2.60 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับนอย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา มีความพึงพอใจระดับนอยสุด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและรอยละของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 

บรรพชิต 13 65 

คฤหัสถชาย 5 25 

คฤหัสถหญิง 2 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒ 

๒.   ขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 

 ตารางท่ี  ๒  คาเฉล่ียและคารอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  โดยภาพรวม 

โดยภาพรวมรายดาน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

๑. ดานคุณธรรมจรยิธรรม ๔.๕๐ ๐.๑๐ มากท่ีสุด 

๒. ดานความรู ๔.๘๖ ๑.๐๐ มากท่ีสุด 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๔.๕๔ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๘๙ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี ๔.๙๖ ๐.๒๓ มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม ๔.๗๑ ๐.๕๓ มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี ๓  จากคะแนนรวมในการวิเคราะห เทากับ  ๒๕๕ คะแนน  พบวา คาเฉลี่ยและคารอยละ

ของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยภาพรวม อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๑ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๙๖  รองลงมา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย

เทากับ ๔.๘๙  และสุดทาย ดานดานคุณธรรมจรยิธรรม  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓ 

ตารางท่ี  ๓   คาเฉล่ียและคารอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 

ขอคำถาม ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

 ๑. มีความขยัน  ๔.๕๒ ๐.๐๒ มากท่ีสุด 

 ๒. มีความประหยัด ๔.๒๘ ๐.๔๓ มากท่ีสุด 

 ๓. มีความซ่ือสัตย ๔.๕๐ ๑.๐๒ มากท่ีสุด 

 ๔. มีความกตัญู ๔.๗๐ ๑.๑๑ มากท่ีสุด 

 ๕. มีวินัย ตรงตอเวลา ๔.๖๖ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

 ๖. ตรงตอเวลา ๔.๗๕ ๐.๙๒ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๐ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี ๔  พบวา คาเฉลี่ยและคารอยละของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดาน

คุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ ดานตรงตอเวลา อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๕  รองลงมา  มีความกตัญู อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๐ และสุดทาย 

มีความซ่ือสัตย อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔ 

ตารางท่ี  ๔   คาเฉล่ียและคารอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต    

ดานความรู 

 

ขอคำถามดานความรู 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

๑. มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา ๔.๘๔ ๐.๒๑ มากท่ีสุด 

๒. มีความรูความเขาใจดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๔.๘๐ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

๓. มีความรูความเขาใจดานการศึกษา ๔.๖๕ ๐.๘๔ มากท่ีสุด 

๔. มีความรูความเขาใจดานภาษาอังกฤษ ๔.๙๑ ๑.๐๒ มากท่ีสุด 

๕. มีความรูความเขาใจดานคอมพิวเตอร ๔.๘๔ ๐.๕๖ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๘๖ ๐.๖๗ มากท่ีสุด 

   จากตารางท่ี ๕  พบวา คาเฉลี่ยและคารอยละของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ดาน

ความรู  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๖ จากขอคำถามท่ีวา   มีความรูความเขาใจดาน

ภาษาอังกฤษ อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๑  รองลงมา มีความรูความเขาใจในสาขาวิชาท่ีสำเร็จ

การศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๑ และสุดทาย มีความรูความเขาใจดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๕ 

 

ตารางท่ี  ๕  คาเฉล่ียและคารอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   

ดานทักษะทางปญญา 
 

 ขอคำถามดานทักษะทางปญญา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

๑. มีความคิดริเริ่ม ๔.๑๔ ๐.๗๐ มาก 

๒. มีความคิดสรางสรรค ๔.๓๕ ๐.๐๒ มาก 

๓. มีความสามารถคิดเชิงเหตุเชิงผลได ๔.๖๒ ๐.๑๑ มากท่ีสุด 

๔. มีภาวะความเปนผูนำ ๔.๗๒ ๐.๑๔ มากท่ีสุด 

๕. มีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห สงเคราะหขอมูล และนำไป

ประยุกตใชได 

๔.๗๓ ๐.๐๙ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๕๔ ๐.๒๐ มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี ๖  พบวา คาเฉลี่ยและคารอยละของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดานทักษะ

ทางปญญา  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๔ จากขอคำถามท่ีวามีความสามารถในการรวบรวม 

วิเคราะห สงเคราะหขอมูล และนำไปประยุกตใชไดอยูในระดับ  “มาก” มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๔.๗๓ รองลงมา มี

ภาวะความเปนผูนำ มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๒ และสุดทาย มีความคิดริเริ่ม มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖ 

ตารางท่ี  ๖ คาเฉล่ียและคารอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ขอคำถาม ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

๑. มีความสามารถในการปรับตนใหเขากับสังคมและสภาวะแวดลอม ๔.๘๕ ๐.๒๒ มาก 

๒. มีความสามารถดานมนุษยสัมพันธ ๔.๙๕ ๐.๐๑ มากท่ีสุด 

๓. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ๔.๘๒ ๐.๑๗ มากท่ีสุด 

๔. มีความรับผิดชอบตอสังคม ๔.๘๗ ๐.๐๙ มากท่ีสุด 

๕. มีความรับผิดชอบตอประเทศชาติและพระศาสนา ๔.๘๙ ๐.๖๖ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๘๙ ๐.๒๓ มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี ๗ พบวา คาเฉลี่ยและคารอยละของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิต           

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๙ 

จากขอคำถามท่ีวา มีความสามารถในการปรับตนใหเขากับสังคมและสภาวะแวดลอมอยูในระดับ  “มาก” มี

คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๘๕  รองลงมา มีความสามารถดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๙๕ และสุดทาย มีความรับผิดชอบตอประเทศชาติและพระศาสนาอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๘๙  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗ 

ตารางท่ี  ๗   คาเฉล่ียและคารอยละของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 
 

ขอคำถามดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

 และการใชเทคโนโลยี 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

๑. มีความสามารถวิเคราะหเชิงสถิติขอมูล ๔.๙๓ ๐.๐๖ มากท่ีสุด 

๒. มีความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคลไดดี ๔.๙๗ ๐.๐๔ มากท่ีสุด 

๓. มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ๔.๙๕ ๐.๑๐ มากท่ีสุด 

๔. มีความสามารถในการรวบขอมูลดวยคอมพิวเตอร ๔.๙๘ ๐.๔๔ มากท่ีสุด 

๕. มีความสามารถในการวิเคราะห สงเคราะหและประมวลขอมูล 

     ดวยคอมพิวเตอร 

๔.๙๙ ๐.๐๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๙๖ ๐.๑๓ มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี ๘  พบวา คาเฉลี่ยและคารอยละของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานทักษะ

การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๖ จาก

ขอคำถามท่ีวา มีความสามารถวิเคราะหเชิงสถิติขอมูลปญญา อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๓ 

รองลงมา  มีความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคลไดดีปญญา อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 

๔.๙๗  และสุดทาย มีความสามารถในการวิเคราะห สงเคราะหและประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอรปญญา อยูใน

ระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๙๙  

 

 

 

 

๓. ขอเสนอแนะ 

 ๑) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับตลาดแรงงาน เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา     มี

งานทำและเขาสูองคกรของรัฐ ใหมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

 ๒) ควรมีการพัฒนาบัณฑิตใหมีพฤติกรรมปรับตัวทางดานวิชาการ เพ่ือสนองงานของผูใชบัณฑิตให

ครอบคลุมความตองการของตลาด  

 ๓) ควรมีการพัฒนานิสิตใหมีความคิดสรางสรรคดานการบูรณราการศาสตรทางพระพุทธศาสนาเขากับ

วิวัฒนาการกับการศาสตรสมัยใหมใหมากเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเกิดการปรับตัวทางทางการและสนองงานของผูใชบัณฑิต

มากเพ่ิมข้ึน 


