
 
 

 
รายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หลังส าเร็จการศึกษา 9 เดือน) 
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
รุ่นปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยส ารวจตั้งแต่วันที่  
3 - 21 กันยายน 2561 และได้เปิดระบบให้บัณฑิตปรับปรุงข้อมูลอีกครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (หลังส าเร็จ
การศึกษา 9 เดือน) (เดือนมิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) 
 

 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560 มีผู้เข้ากรอกข้อมูลในระบบ ทั้งหมด 5,512 คน 
เป็นบัณฑิต 4,647 คน คิดเป็นร้อยละ 84.31มหาบัณฑิต 761 คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 และดุษฎีบัณฑิต 104 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.89 โดยเป็นเพศชาย 3,266 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 เป็นเพศหญิง 2,246 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 
โดยมีผลการส ารวจ สรุปได้ดังนี้ 
 
1. สถานภาพการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 5,512 คน พบว่า ท างานแล้ว 4,701 คน คิดเป็นร้อยละ 85.29 ยังไม่ได้
ท างาน 571 คน คิดเป็นร้อยละ 10.35 และก าลังศึกษาต่อ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36 จ าแนกตามระดับการศึกษาได้
ดังนี้ 
 

ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต  จ า น ว น 
4,647 ค น  ท า ง า น แ ล้ ว 
3,935 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.68 ยังไม่ได้ท างาน 490 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.54 
และก าลังศึกษาต่อ 222 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.78 

ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 
761 คน ท างานแล้ว 666 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.51 
ยังไม่ได้ท างาน 77 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยล ะ  10.12 แ ล ะ
ก าลังศึกษาต่อ 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.37 

 

ระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 
104 คน ท างานแล้ว 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 
และยังไม่ได้ท างาน 4 คน 
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  3.85

 
  

สถานภาพหลังจบการศึกษา บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
บัณฑิตท่ีท างานแล้ว 3,935 (84.68%) 666 (87.51%) 100 (96.15%) 4,701 (85.29%) 
บัณฑิตยังไม่ได้ท างาน 490 (10.54%) 77 (10.12%) 4 (3.85%) 571 (10.35%) 
ศึกษาต่อ 222 (4.78%) 18 (2.37%) 0 (0.00%) 240 (4.36%) 

รวม 4,647 (100%) 761 (100%) 104 (100%) 5,512 (100%) 

 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562 

 



 

2. สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีสาเหตุจากรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.28 รองลงมายัง
ไม่ประสงค์จะท างาน คิดเป็นร้อยละ 29.60 และต้องการประกอบอาชีพอิสระ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.18 
 
 
สาเหตทุี่ยังไม่ได้ท างาน บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

ยังไม่ประสงค์จะท างาน 149 (30.41%) 20 (25.97%) 0 (0.00%) 169 (29.60%) 
รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน 154 (31.43%) 36 (46.75%) 0 (0.00%) 190 (33.28%) 
ยังหางานท าไม่ได้ 94 (19.18%) 10 (12.99%) 1 (25.00%) 105 (18.38%) 
ต้องการประกอบอาชพีอิสระ 1 (0.20%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.18%) 
อื่นๆ 92 (18.78%) 11 (14.29%) 3 (75.00%) 106 (18.56%) 

รวม 490 (100%) 77 (100%) 4 (100%) 571 (100%) 

 
3. สถานที่ท างานในปัจจุบันของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.75 รองลงมา
เป็นภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 11.06 และต่างประเทศ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.34 
 
 
สถานที่ท างานในปัจจบุัน บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,279 (83.33%) 498 (74.77%) 66 (66.00%) 3,843 (81.75%) 
ภาคกลาง 142 (3.61%) 24 (3.60%) 6 (6.00%) 172 (3.66%) 
ภาคเหนือ 22 (0.56%) 3 (0.45%) 0 (0.00%) 25 (0.53%) 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 19 (0.48%) 23 (3.46%) 5 (5.00%) 47 (1.00%) 
ภาคใต้ 29 (0.74%) 3 (0.45%) 5 (5.00%) 37 (0.79%) 
ภาคตะวันออก 412 (10.47%) 97 (14.57%) 11 (11.00%) 520 (11.06%) 
ภาคตะวันตก 27 (0.68%) 7 (1.05%) 7 (7.00%) 41 (0.87%) 
ต่างประเทศ 5 (0.13%) 11 (1.65%) 0 (0.00%) 16 (0.34%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

 
 4. ประเภทของหน่วยงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.88 
รองลงมาเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 6.13 และพนักงานองค์การต่างประเทศ/ 
ระหว่างประเทศ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.31 
 

ประเภทของหน่วยงานที่ท า บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรัฐ  69 (1.75%) 163 (24.47%) 56 (56.00%) 288 (6.13%) 
รัฐวิสาหกิจ 32 (0.81%) 53 (7.96%) 3 (3.00%) 88 (1.87%) 
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกจิเอกชน 3,640 (92.50%) 380 (57.06%) 17 (17.00%) 4,037 (85.88%) 
ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของกิจการ 112 (2.85%) 39 (5.86%) 11 (11.00%) 162 (3.45%) 
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหวา่งประเทศ 11 (0.28%) 3 (0.45%) 1 (1.00%) 15 (0.31%) 
อื่นๆ 71 (1.81%) 28 (4.20%) 12 (12.00%) 111 (2.36%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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หน่วย : คน (ร้อยละ) 



 

5. ประเภทงานที่ท าและการใช้เวลาในการหางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานเป็นงานใหม่ คิดเป็นร้อยละ 85.71 และใช้เวลาในการหางานท าอยู่ในช่วง
ระหว่าง 1-2 เดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.31 รองลงมาได้งานท าทันที คิดเป็นร้อยละ 39.49 และใช้เวลา 
ในการหางานท าอยู่ช่วงระหว่าง 10-12 เดือน มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.54 
 
 

  
6. ความพึงพอใจต่องานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานที่ท า คิดเป็นร้อยละ 97.53 ส่วนบัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ท า 
คิดเป็นร้อยละ 2.47 โดยมีสาเหตุมาจากระบบงานไม่ดี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.45 รองลงมาไม่ได้ใช้ความรู้ 
ที่เรียนมา คิดเป็นร้อยละ 25.86 และสาเหตุอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 
 

ความพึงพอใจต่องานที่ท า บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
พอใจในงาน 3,839 (97.56%) 648 (97.30%) 98 (98.00%) 4,585 (97.53%) 
ไม่พอใจในงานที่ท า ด้วยสาเหต ุ 96 (2.44%) 18 (2.70%) 2 (2.00%) 116 (2.47%) 
   ระบบงานไม่ดี 28 (29.17%) 4 (22.21%) 1 (50.00%) 33 (28.45%) 
   ผู้รว่มงานไม่ด ี 8 (8.33%) 1 (5.56%) 0 (0.00%) 9 (7.76%) 
   ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 25 (26.04%) 5 (27.78%) 0 (0.00%) 30 (25.86%) 
   ค่าตอบแทนต่ า 20 (20.83%) 5 (27.78%) 0 (0.00%) 25 (21.55%) 
   ขาดความมั่นคง 5 (5.21%) 1 (5.56%) 0 (0.00%) 6 (5.17%) 
   ขาดความก้าวหน้า 8 (8.33%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 9 (7.76%) 
   อื่นๆ 2 (2.09%) 2 (11.11%) 0 (0.00%) 4 (3.45%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทงานที่ท าและการใช้เวลาใน
การหางานท า 

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

งานเดิม 159 (4.04%) 432 (64.86%) 81 (81.00%) 672 (14.29%) 
งานใหม ่ 3,776 (95.96%) 234 (35.14%) 19 (19.00%) 4,029 (85.71%) 
ได้งานท าทันที 1,467 (38.85%) 115 (49.15%) 9 (47.36%) 1,591 (39.49%) 
   1 – 2 เดือน 1,836 (48.62%) 65 (27.78%) 5 (26.32%) 1,906 (47.31%) 
   3 – 6 เดือน 412 (10.91%) 44 (18.80%) 5 (26.32%) 461 (11.44%) 
   7 – 9 เดอืน 42 (1.11%) 7 (2.99%) 0 (0.00%) 49 (1.22%) 
   10 – 12 เดือน 19 (0.51%) 3 (1.28%) 0 (0.00%) 22 (0.54%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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7. การน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่น าความรู้ไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.48รองลงมาอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.44 และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในระดับน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.96 
 
 

การน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
มากที่สุด 376 (9.55%) 256 (38.44%) 66 (66.00%) 698 (14.85%) 
มาก 1,697 (43.13%) 274 (41.14%) 26 (26.00%) 1,997 (42.48%) 
ปานกลาง 1,680 (42.69%) 121 (18.17%) 6 (6.00%) 1,807 (38.44%) 
น้อย 144 (3.66%) 9 (1.35%) 1 (1.00%) 154 (3.27%) 
น้อยที่สุด 38 (0.97%) 6 (0.90%) 1 (1.00%) 45 (0.96%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

 
8. เงินเดือนที่ได้รับของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 20,000-25,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.31 รองลงมาน้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.80 และอยู่ในช่วงระหว่าง 30,001-35,000 บาท มีจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.89 
  
  

เงินเดือนที่ได้รับ บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
น้อยกว่า 20,000  บาท 1,370 (34.82%) 120 (18.02%) 5 (5.00%) 1,495 (31.80%) 
20,000 – 25,000  บาท 2,430 (61.75%) 165 (24.77%) 5 (5.00%) 2,600 (55.31%) 
25,001 – 30,000  บาท 85 (2.16%) 113 (16.97%) 12 (12.00%) 210 (4.47%) 
30,001 – 35,000  บาท 18 (0.46%) 54 (8.11%) 17 (17.00%) 89 (1.89%) 
มากกว่า  35,000  บาท * 32 (0.81%) 214 (32.13%) 61 (61.00%) 307 (6.53%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 
 

* รวมบัณฑติ มหาบัณฑิต และดุษฎบีณัฑิต ที่ท างานแล้วและมาศึกษาต่อ จงึท าให้ได้รบัเงินเดือนมากกว่า 35,000 บาท 

 
9. ความสอดคล้องของสาขาวิชากับอาชีพที่ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานมีความสอดคล้องของสาขาวิชากับอาชีพที่ท าในปัจจุบัน มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 85.32 โดยระดับบัณฑิต คิดเป็นเป็นร้อยละ 85.62 ระดับมหาบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 82.43 และระดับ 
ดุษฎีบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 93.00 
 
 

 
  
 

ความสอดคล้องของสาขาวชิากับอาชพีที่ท า บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
ตรง/สอดคล้อง 3,369 (85.62%) 549 (82.43%) 93 (93.00%) 4,011 (85.32%) 
ไม่ตรง/ไม่สอดคล้อง 566 (14.38%) 117 (17.57%) 7 (7.00%) 690 (14.68%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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10. ปัญหาในการหางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน)  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการหางานท า คิดเป็นร้อยละ 53.12 ส าหรับปัญหาในการหางานท าส่วน
ใหญ่เป็นขาดประสบการณ์ในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 23.29  รองลงมาขาดทักษะภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
17.74 และขาดคนหรือเงินค้ าประกัน มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.21 
 
  

ปัญหาในการหางานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา (เฉพาะผู้ที่ยงัไม่ได้ท างาน) 

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

ไม่มีปัญหา 343 (43.64%) 67 (73.63%) 3 (75.00%) 413 (46.88%) 
มีปัญหาในการหางานท า * 443 (56.36%) 24 (26.37%) 1 (25.00%) 468 (53.12%) 
   ไม่ทราบแหล่งงาน 34 (7.67%) 4 (16.67%) 0 (0.00%) 38 (8.12%) 
   หางานที่ถูกใจไม่ได้ 56 (12.64%) 4 (16.67%) 0 (0.00%) 60 (12.82%) 
   ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 2 (0.45%) 1 (4.17%) 0 (0.00%) 3 (0.64%) 
   ขาดคนสนับสนุน 20 (4.52%) 1 (4.17%) 1 (100%) 22 (4.70%) 
   ขาดคนหรือเงินค้ าประกัน 1 (0.23%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.21%) 
   หนว่ยงานไม่ต้องการ 30 (6.77%) 2 (8.33%) 0 (0.00%) 32 (6.84%) 
   เงินเดือนน้อย 17 (3.84%) 2 (8.33%) 0 (0.00%) 19 (4.06%) 
   สอบเข้าท างานไม่ได้ 10 (2.26%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 10 (2.14%) 
   ปัญหาด้านสขุภาพ 8 (1.81%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (1.71%) 
   ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ 80 (18.06%) 3 (12.50%) 0 (0.00%) 83 (17.74%) 
   ขาดทักษะด้านคอมพวิเตอร์ 16 (3.61%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 16 (3.42%) 
   ขาดประสบการณ์ในการท างาน 102 (23.02%) 7 (29.16%) 0 (0.00%) 109 (23.29%) 
   เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 33 (7.45%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 33 (7.05%) 
   อื่นๆ 34 (7.67%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 34 (7.26%) 

รวม 786 (100%) 91 (100%) 4 (100%) 881 (100%) 
 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
11. แหล่งข้อมูลในการหางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่หางานท าจาก Internet มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาจะมีผู้แนะน าคิด
เป็นร้อยละ 22.21 และสื่อโทรทัศน์และวิทยุ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.07 
 
 

แหล่งข้อมูลในการหางานท า * บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
บอร์ดรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัย 102 (2.48%) 30 (2.90%) 10 (6.37%) 142 (2.67%) 
การจัดตลาดนัดพบแรงงาน 158 (3.83%) 21 (2.03%) 0 (0.00%) 179 (3.37%) 
สื่อสิ่งพิมพ์ 61 (1.48%) 37 (3.57%) 10 (6.37%) 108 (2.03%) 
สื่อโทรทัศน์และวิทย ุ 25 (0.61%) 28 (2.70%) 4 (2.55%) 57 (1.07%) 
มีผู้แนะน า 849 (20.60%) 286 (27.63%) 45 (28.66%) 1,180 (22.21%) 
Internet 2,076 (50.36%) 428 (41.35%) 47 (29.94%) 2,551 (48.00%) 
สมัครด้วยตนเอง 392 (9.51%) 95 (9.18%) 15 (9.55%) 502 (9.45%) 
งานแนะแนวของกองกิจการนักศกึษา 80 (1.94%) 13 (1.26%) 3 (1.91%) 96 (1.81%) 
บอร์ดของหน่วยงานเดิม 94 (2.28%) 34 (3.29%) 8 (5.09%) 136 (2.56%) 
เป็นกิจการตนเองหรือครอบครัว 149 (3.61%) 50 (4.83%) 11 (7.01%) 210 (3.95%) 
อื่นๆ 136 (3.30%) 13 (1.26%) 4 (2.55%) 153 (2.88%) 

รวม 4,122 (100%) 1,035 (100%) 157 (100%) 5,314 (100%) 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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12. ปัจจัยท่ีนายจ้างเลือกบัณฑิตเข้าท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่ามีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.17 
รองลงมาพิจารณาจากมีบุคลิกดี/มีความเชื่อมั่น/สนใจงาน คิดเป็นร้อยละ 21.11 และพิจารณาจากอ่ืนๆ มีจ านวน 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.62 
  
 

ปัจจัยที่นายจ้างเลือกบณัฑิตเข้าท างาน * บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 652 (9.43%) 195 (9.50%) 25 (8.59%) 872 (9.42%) 
มีบุคลิกดี/มีความเชื่อมั่น/สนใจงาน 1,543 (22.32%) 362 (17.63%) 50 (17.18%) 1,955 (21.11%) 
ช่วยตนเอง/อดทน/ไม่เลือกงาน 874 (12.64%) 174 (8.47%) 12 (4.12%) 1,060 (11.45%) 
มีประสบการณ์/ความรู้พิเศษ 534 (7.72%) 199 (9.69%) 40 (13.75%) 773 (8.35%) 
มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ 454 (6.57%) 191 (9.30%) 26 (8.94%) 671 (7.25%) 
มีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน 1,547 (22.37%) 520 (25.30%) 78 (26.80%) 2,145 (23.17%) 
คะแนนเฉลี่ยที่ส าเร็จการศึกษา 607 (8.78%) 150 (7.30%) 24 (8.25%) 781 (8.43%) 
มีคนสนับสนุน/ฝากเข้าท างาน 181 (2.62%) 62 (3.02%) 6 (2.06%) 249 (2.69%) 
มีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 326 (4.71%) 154 (7.50%) 18 (6.19%) 498 (5.38%) 
เป็นกิจการของตนเองหรือของครอบครัว 149 (2.16%) 39 (1.90%) 9 (3.09%) 197 (2.13%) 
อื่นๆ 47 (0.68%) 8 (0.39%) 3 (1.03%) 58 (0.62%) 

รวม 6,914 (100%) 2,054 (100%) 291 (100%) 9,259 (100%) 
 

 
 
13. ปัจจัยท่ีท าใหผู้้ส าเร็จการศึกษาเลือกเข้าท างาน  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.36 
รองลงมาเป็นที่ตั้งสถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 14.88 และอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.68 
 
  

ปัจจัยที่ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
เลือกเข้าท างาน * 

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 801 (11.24%) 269 (11.39%) 42 (13.29%) 1,112 (11.35%) 
ความก้าวหนา้ในการท างาน 952 (13.36%) 363 (15.37%) 46 (14.56%) 1,361 (13.89%) 
ความมั่นคงของหน่วยงาน 997 (14.00%) 379 (16.05%) 54 (17.09%) 1,430 (14.59%) 
เงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ 2,085 (29.27%) 635 (26.90%) 60 (18.99%) 2,780 (28.36%) 
ที่ตั้งสถานที่ท างาน 1,104 (15.50%) 306 (12.96%) 48 (15.19%) 1,458 (14.88%) 
ชื่อเสียงของหน่วยงาน 627 (8.80%) 228 (9.66%) 30 (9.49%) 885 (9.03%) 
มีประสบการณ์หรือความรู้พิเศษ 187 (2.62%) 69 (2.92%) 19 (6.01%) 275 (2.81%) 
มีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ 153 (2.15%) 62 (2.63%) 6 (1.90%) 221 (2.25%) 
เป็นกิจการของตนเองหรือของครอบครัว 156 (2.19%) 47 (1.99%) 9 (2.85%) 212 (2.16%) 
อื่นๆ 62 (0.87%) 3 (0.13%) 2 (0.63%) 67 (0.68%) 

รวม 7,124 (100%) 2,361 (100%) 316 (100%) 9,801 (100%) 

 
 
 
 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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14. ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีมีส่วนช่วยให้ได้ท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.22 รองลงมา 
ด้านภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 26.48 และด้านนาฏศิลป์/ดนตรีขับร้อง มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.13 
 
 

ความรู้ความสามารถพิเศษ 
ที่มีส่วนช่วยให้ได้ท างาน 

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

ด้านภาษาต่างประเทศ 1,090 (27.70%) 130 (19.52%) 25 (25.00%) 1,245 (26.48%) 
ด้านการใช้คอมพิวเตอร ์ 2,122 (53.93%) 330 (49.55%) 50 (50.00%) 2,502 (53.22%) 
ด้านกิจกรรมสันทนาการ 150 (3.81%) 28 (4.20%) 4 (4.00%) 182 (3.87%) 
ด้านศิลปะ 88 (2.24%) 12 (1.81%) 0 (0.00%) 100 (2.13%) 
ด้านกีฬา 56 (1.42%) 5 (0.75%) 1 (1.00%) 62 (1.32%) 
ด้านนาฏศิลป์/ดนตรี ขับร้อง 5 (0.13%) 1 (0.15%) 0 (0.00%) 6 (0.13%) 
อื่นๆ 424 (10.77%) 160 (24.02%) 20 (20.00%) 604 (12.85%) 

รวม 3,935 (100%) 666 (100%) 100 (100%) 4,701 (100%) 

 
15. การเพิ่มรายวิชาหรือความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าควรเพ่ิมด้านการฝึกปฏิบัติจริงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.11รองลงมาควรเพ่ิม
ด้านวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 19.30 และด้านอื่นๆ มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.17 
 
 

การเพิ่มรายวิชาหรือความรู้ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ * 

บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 

ภาษาอังกฤษ 2,379 (19.02%) 367 (21.00%) 41 (21.81%) 2,787 (19.30%) 
คอมพิวเตอร์ 2,187 (17.48%) 253 (14.47%) 24 (12.76%) 2,464 (17.06%) 
บัญชี 509 (4.07%) 60 (3.43%) 6 (3.19%) 575 (3.98%) 
การใช้งานอินเตอร์เน็ต 939 (7.51%) 118 (6.75%) 9 (4.79%) 1,066 (7.38%) 
การฝึกปฏิบัติจริง 3,061 (24.47%) 392 (22.43%) 29 (15.43%) 3,482 (24.11%) 
เทคนิคการวิจัย 1,339 (10.71%) 285 (16.30%) 48 (25.53%) 1,672 (11.57%) 
ภาษาจีน 1,035 (8.27%) 155 (8.87%) 16 (8.51%) 1,206 (8.35%) 
ภาษาในอาเซียน 778 (6.22%) 91 (5.21%) 10 (5.32%) 879 (6.08%) 
อื่นๆ 281 (2.25%) 27 (1.54%) 5 (2.66%) 313 (2.17%) 

รวม 12,508 (100%) 1,748 (100%) 188 (100%) 14,444 (100%) 
 

* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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16. เหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นงานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา 
เป็นความต้องการของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 27.50 และเป็นความต้องการของตนเอง มีจ านวน 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.83 
 
 

เหตุผลที่ท าให้ตดัสินใจศึกษาต่อ บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
เป็นความต้องการของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 62 (27.93%) 4 (22.22%) 0 (0.00%) 66 (27.50%) 
งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่า 73 (32.88%) 7 (38.89%) 0 (0.00%) 80 (33.33%) 
ได้รับทุนศึกษาต่อ 42 (18.92%) 5 (27.78%) 0 (0.00%) 47 (19.59%) 
เป็นความต้องการของตนเอง 2 (0.90%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.83%) 
อื่นๆ 43 (19.37%) 2 (11.11%) 0 (0.00%) 45 (18.75%) 

รวม 222 (100%) 18 (100%) 0 (100%) 240 (100%) 

 
17. สถาบันการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เลือกสถาบันของรัฐบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.92 รองลงมาเลือกสถาบัน 
ในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 19.58 และ เลือกสถาบันเอกชน มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 
 

สถาบันการศึกษาทีต่้องการศึกษาต่อ บัณฑิต มหาบณัฑิต ดุษฎีบณัฑิต รวม 
รัฐบาล 173 (77.93%) 14 (77.78%) 0 (0.00%) 187 (77.92%) 
เอกชน 5 (2.25%) 1 (5.55%) 0 (0.00%) 6 (2.50%) 
ต่างประเทศ 44 (19.82%) 3 (16.67%) 0 (0.00%) 47 (19.58%) 

รวม 222 (100%) 18 (100%) 0 (100%) 240 (100%) 











หากท่านใดสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
กองแผนงาน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 

 โทร. 0-2586-9011, 0-2555-2000 ต่อ 1655, 1656       
 

 ท่ีปรึกษา นายธีระ ภักดีวานิช  ผู้จัดท า  นางสาวอรดา เกรียงสินยศ,  นางณัฏฐนันท์  ตรีรัตน์ 
 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
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