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บทคัดย่อ 
 

       การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา  2554 – 2555    ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีงานท าและการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษา   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ     
เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามภาวะการมีงานท า    ข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
                   ผลจากการศึกษาพบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,209 คน จากผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 1,245 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10  ส าหรับสถานภาพการท างานในปัจจุบัน มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษาร้อยละ 27.6  มีงานท าระหว่างศึกษาร้อยละ 32.2 และมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษาร้อยละ 
40.2 หน่วยงานที่ท าเป็นบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมากที่สุดร้อยละ 56.1  เงินเดือนที่ได้รับ ส่วน
ใหญ่คือ 10,001-12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.2  ส่วนความสนใจในการศึกษาต่อในปัจจุบัน พบว่า
ยังไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อมากที่สุดร้อยละ 51.1บัณฑิตใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียน ในการท างาน       
ในระดับปานกลาง/โดยต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วนร้อยละ 59.3   

         ส าหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท าสาเหตทุี่ยังไม่ได้ท างานมากที่สุด พบว่ารอฟังค าตอบ
จากหน่วยงานร้อยละ 61.4 ปัญหาในการท างานหลังส าเร็จการศึกษามากที่สุดได้แก่หางานที่ถูกใจ
ไม่ได้ร้อยละ 36   ความสนใจ/ความต้องการในการศึกษาต่อ พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ 
ร้อยละ 57 ด้านเหตุผลที่ยังไม่ศึกษาต่อมากที่สุด คือเงินทุนร้อยละ 41.2 ด้านผู้ที่ศึกษาต่อ (ทั้งบัณฑิต
ที่มีงานท าและยังไม่ได้ท างาน) พบว่าที่ก าลังศึกษาต่อมากที่สุด ในระดับปริญญาตรีใบที่ 2    ร้อยละ 
70.3  ส าหรับสาขาวิชาที่บัณฑิตก าลังศึกษาต่อมากที่สุด พบว่าสาขาวิชาเดิมที่เคยเรียน     ร้อยละ 
55.3 ประเภทของสถาบันการศึกษาต่อมากที่สุดเป็นสถาบันเอกชนในประเทศร้อยละ 68  เหตุผลที่
ท าให้สนใจศึกษาต่อมากที่สุด พบว่าต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสายงาน ร้อยละ 51.1 ปัญหาใน
การศึกษาต่อมากที่สุดเป็นการจัดสรรเวลาร้อยละ 63.8 ส่วนความพึงพอใจรายวิชาที่ควรเพิ่มใน
หลักสูตรเพื่อเอ้ือต่อการประกอบอาชีพมากที่สุดเป็นวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 28.9 รองลงมาเป็นการ
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ร้อยละ 21.2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 53.2   
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 การวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะ  คือควรพิจารณาผลการศึกษา เพื่อน าไปใช้ใน          การ
พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร แผนการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ควรมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ที่บัณฑิตท างาน ส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต เพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาในวิทยาลัยต่อไป ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัต/ิการฝึกงานควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมในอนาคต 
เพื่อสนับสนุนความต้องการของตลาดแรงงาน 
  
ค าส าคัญ      ภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพ บัณฑิต   
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Research Project:    The employment of graduated student from Rajchapoek college 2011-2012. 
Researcher:              Vonvimol  Chongcharuoysakul  
Year:                       2011-2012 

Abstract 
        
                The purpose of this research was to study the employment situation of student who 
graduated in 2011-2012. Factor that relates to employment, advisory from them were study as 
well. The method of this research is using survey method, the tool is questionnaire of situation of 
employment, data gathering with statistic, descriptive, frequency and percentage.   
                Subject used in this research were filled in questionnaire of 1209 graduated students 
from 1245 graduated students (97.10%).  The outcome of this research showed that 27.6% 
employed prior to their study, 32.2% employed   during study and 40.2 employed after graduated.   
The majority of work place is the private company; work as officer (56.1%.),  26.2% earn  salary 
around 10,001-12,000 baht. The majority of them (51.1%) have not decided for further study, the 
knowledge that they (59.3%)   studied can utilize to their work fairy well, they need to learn some 
more.  
                For other unemployed still waiting for outcome of job applied (61.4%). Most problem 
of new job after graduated is did not get favor job (36%).  57% did not interest for continuing 
study, 41.2% (employed/unemployed) due to financial problem. Famous of continuing study is 
second bachelor degree (70.3%). Subject study most is similar subject that used to study. Private 
institution is the main institution that they want to study (68%) Reason that they want to study 
more is want to use knowledge according to their work (51.1%), Big trouble of continuing study 
is time management (63.8). Subject study that relate to work, if add or offer in English is more 
satisfied (28.9%), follow by knowledge of using computer (21.2%). Satisfy of curriculum and 
subject that study are highest ranking 53.2%. 
     Suggestion from the result of the research: gives some suggestions that the College 
show to consider the outcome of this study, apply and develop teaching learning curriculum, 
study plan and other activities, make it relevant to market labor. Entrepreneur who relate to this 
should gathering data from other entrepreneurs, survey satisfy of other entrepreneurs in order to 
develop, make an adjustment education system at college level. Provide teaching learning 
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activities by emphasize performance of internship together with teaching and learning in 
classroom, proportion that appropriate in the future to support the man power need in the labor 
market. 
 
Important:  Situation of employment  Earns a living    graduated student  
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บทที่  1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

      ปัญหาช่วงวิกฤตภาวะเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ถดถอยอย่าง
รุนแรง (Double-dip recession) ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างงานหรือการใช้จ่ายในประเทศหดตัวเป็น
อย่างมาก  จนท าให้เศรษฐกิจต้องชะลอตัว  ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจ  เพื่อ
ช่วยให้เศรษฐกิจพยุงตัว อัตราการเติบโต  GDP หลังมาตรการที่ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมามาก        มี
สัญญาณที่ไม่ดี เช่น  การถูกปรับลดอันดับเครดิต เรตต้ิงของภาคการคลังสหรัฐฯ โดย Moody's อีก
ทั้งตลาดแรงงานที่มีอัตราการว่างงานสูงกว่า 9% จึงท าให้เกิดข้อกังวลว่าสหรัฐฯ  มีความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจ    ส่วนกลุ่มประเทศยูโรโอกาสการเกิดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยูโรมากกว่า
สหรัฐฯ จากตัวเลขล่าสุด GDP กลุ่มประเทศยูโรชะลอลงกว่าที่ตลาดคาดจาก 0.8% ในไตรมาสแรก 
เหลือเพียง 0.2% ในไตรมาสสอง โดยบางประเทศเศรษฐกิจยังหดตัวอยู่  รวมทั้งเมื่อมองไปข้างหน้า
การที่รัฐบาลประเทศต่างๆ  รัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่าย ก็ยิ่งท าให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอ  ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความยากจนและการว่างงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้  ปัญหาหนี้สาธารณะที่
รุนแรงยังอาจท าให้เกิดวิกฤติในภาคการเงิน  และเป็นปัจจัยที่ยิ่งท าให้เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโร
เสี่ยงมากกว่าสหรัฐฯ โดยส านักวิจัยส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2012 น่าจะขยายตัว
ดีกว่าปี 2011 ในขณะที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรในปีหน้ามีแนวโน้มขยายตัวได้ต่ ากว่าปีนี้        
(เอกสิทธิ์ กาญจนาภิญโญกุล.  2554) 

  ส าหรับภาวะการมีงานท าในประเทศไทยจากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2554 : 1) ได้สรุปผลการส ารวจประจ าปี  2554  เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็น
ว่าภาวะการมีท างานและการว่างงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญ  บ่งบอกถึง
ความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม  และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศว่าเป็นเช่นไร  ข้อมูลด้านแรงงาน
จึงเป็นข้อมูลที่ส าคัญ ที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ว่าจะไปใน
ทิศทางใด  ประเทศจะมีเศรษฐกิจดีหรือมีสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า  ดังนั้น ส านักงานสถิติแห่งชาติ    
จึงได้ด าเนินการ  ส ารวจภาวะการท างานของประชากรเป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อมีข้อมูลและติดตาม
สถานการณ์ด้านแรงงานอย่างต่อเน่ือง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น  ๆที่สนใจ 
น าไปวางแผนก าหนดนโยบายต่าง  ๆ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ ของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถูกทิศทาง     ลักษณะระดับ
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การศึกษาที่ส าเร็จจ านวนผู้ท างานตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จเฉลี่ยทั้งปี  พบว่าส่วนใหญ่  เป็นผู้ที่ไม่
มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา  ร้อยละ 30.2 รองลงมาเป็นผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ  22.6 ระดับอุดมศึกษา  ร้อยละ  16.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ  16.0 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 14.1 ที่เหลือกระจายอยู่ในการศึกษาอื่น  ๆ จากความเปลี่ยนแปลงใน
รอบ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้มีงานท าส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษามากที่สุด  ซึ่งจาก
การเปรียบเทียบพบว่า  ผู้มีงานท าที่ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษาจะมีจ านวนลดลงเร่ือย  ๆ 
ในขณะเดียวกันผู้มีงานท าที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษากลับมีจ านวนเพิ่มขึ้น  เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าคนไทยเร่ิมเห็นความส าคัญของ
การศึกษามากกว่าแต่ก่อนประกอบกับที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยมี
การศึกษาที่สูงขึ้นลักษณะสถานภาพการท างานผู้ท างานส่วนใหญ่มีสถานภาพการท างานเป็นลูกจ้าง
มากที่สุด  โดยเฉลี่ยทั้งปี  ร้อยละ  44.0 (ลูกจ้างรัฐบาล  และลูกจ้างเอกชน ) รองลงมาเป็นท างาน
ส่วนตัวร้อยละ  31.7 และท างานให้ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ  21.8 เป็นนายจ้าง  ร้อยละ 
2.4 และการรวมกลุ่ม  ร้อยละ 0.1 เมื่อพิจารณาในรอบ  5 ปีที่ผ่านมา  ผู้ที่มีสถานภาพการท างานเป็น
ลูกจ้าง  ผู้ที่ท างานส่วนตัวโดยประกอบอาชีพของตนเอง  และผู้ที่ท างานให้ครอบครัวมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น  ส่วนการรวมกลุ่ม  มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มขึ้น  ลดลง  และเพิ่มขึ้น                 
นายจ้างมี แนวโน้มลดลงและกลับมาเพิ่มขึ้นและลงลงอย่างเห็นได้ชัด   
                   ภาวะการว่างงาน  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2554 : 29) ส าหรับภาวะการว่างงานของ
ประชากร  จากผลการส ารวจในรอบ  5 ปีที่ผ่านมา  (ปี 2550 – 2554) พบว่า จ านวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ จนมาถึงปี2553 – 2554 จ านวนผู้ว่างงานเร่ิมลดลงและลดลงมากอย่างเห็นได้ชัดในปี  2554 
(จาก 4.02 แสนคน เป็น 2.64 แสนคน) เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานก็มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน ระดับการศึกษาของผู้ว่างงาน  ผู้ว่างงานส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา  ระดับอุดมศึกษามีอัตรา
การว่างงานสูงที่สุดร้อยละ  2.1 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเท่ากันคือ ร้อยละ 0.9 ระดับประถมศึกษาร้อยละ 0.5 ส่วนผู้ว่างงานที่ไม่มีการศึกษาและต่ ากว่า
ประถมศึกษามีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดร้อยละ  0.2 ความเปลี่ยนแปลงในรอบ  5 ปีที่ผ่านมา         
จะเห็นได้ว่า  ผู้ว่างงานระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และระดับอุดมศึกษา  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึง  ปี 2552 ต่อมาตั้งแต่ปี  2553 กลับเร่ิมลดลงและลดลง
มากอย่างเห็นได้ชัดในปี  2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  (ปี 2554 เทียบกับ ปี 2553) จ านวน     
ผู้ว่างงานลดลง 1.38 แสนคน ส าหรับการว่างงานในปี 2554 หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ  0.7 
เห็นได้ว่าภาวะการว่างงานของประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองซึ่งผู้ว่างงานลดลงมากที่สุด  
ในระดับอุดมศึกษาลดลง 4.4 หมื่นคน รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง  3.3 หมื่นคน ระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายลดลง 2.4 หมื่นคน ระดับประถมศึกษาลดลง  2.1 หมื่นคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษา
และต่ ากว่าประถมศึกษาลดลงน้อยที่สดุ  1.6 หมื่นคน  เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามระดับ
การศึกษาที่ส าเร็จ จะเห็นได้ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

                     จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับภาวะการมีงานท าทั้งจากประชาคมยุโ รป สหรัฐอเมริกาและ
ของไทย จะเป็นตัวชี้วัดในเร่ืองภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ ในการพัฒนาประเทศทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจจึงต้องเร่ิมจากการพัฒนาบุคคลทางด้านการศึกษาเพื่อให้เป็นบุคคลที่คิดเป็นท าเป็น 
รู้จักการแก้ปัญหา ฉะนั้นการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างบุคลากรที่จะเป็น    
พลังสมองของประเทศ ดังนั้นการสร้างคุณภาพของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  คือปัจจัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้น าสังคม  การพัฒนาคนให้เป็นประชากร  
ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจ าเป็นและส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในด้านต่าง ๆ นโยบาย
ของภาครัฐ  ซึ่งก าหนดไว้ในพระราบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. (2545)   และนโยบายของส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีส่วนให้โอกาสทางการ
ศึกษากว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและภาคเอกชน เพื่อให้ระดมสรรพก าลังมาร่วมกันจัดการอุดมศึกษา    
                     วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบันเอกชนแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่   มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความช านาญในแต่ละสาขาวิชา  สร้างคนดี มีคุณธรรม  และ
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา  
เพื่อน าความรู้ความสามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ     วิทยาลัยมีภารกิจหลัก      
ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นใน 4 พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 
สนองความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน    วิทยาลัยจึงได้ด าเนินการส ารวจภาวะการมีงาน
ท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ   
วางแผนการผลิตบัณฑิตและปรับปรุงพัฒนาด้านการเรียนการสอน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 -2555  
             2.  เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2554 -2555     
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์     
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ประโยชน์ของงานวิจัย 
       1.    ทราบภาวะการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 

                     2.   ทราบถึงลักษณะอาชีพและรายได้ของผู้ส าเร็จการศึกษา    
                     3.    เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกับผลิตบัณฑิตให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น          

 
ขอบเขตการวิจัย 

        1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา  ในการวิจัยภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ เพื่อส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นการส ารวจจากบัณฑิต 6 คณะ 15 สาขาวิชา ซึ่งทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะ
ศิลปศาสตร์ โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สถานภาพการท างาน
ปัจจุบัน ตอนท่ี 2 ส าหรับผู้มีงานท าแล้ว (ภาวะการมีงานท า) ตอนท่ี 3 ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้งานท า 
(การสมัครงานและการศึกษาต่อ) ตอนท่ี 4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อ (การศึกษาต่อ) ตอนท่ี 5 ความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะ 
                    2.  ขอบเขตด้านประชากร  ประชาการ ที่ใช้ในการวิจัยภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา  2554 -
2555 จ านวน 1,245 คน  
                  3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

         ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ีคือ เดือนพฤศจิกายน 2555 – พฤษภาคม 2556 
     

นิยามศัพท์เฉพาะ  
ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท  ในทุกคณะและทุกสาขาวิชา  ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2555 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่ได้งานท า หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไม่ได้ท างานในกิจการ

ใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดรายได้จากหน่วยงานที่ท า 
      ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าประจ า  หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ประกอบอาชีพ จาก

ภาครัฐหรือเอกชน โดยเป็นงานท าอย่างสม่ าเสมอที่ก่อให้เกิดรายได้ประจ ากับผู้ส าเร็จการศึกษา  
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       ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  หมายถึง การประกอบกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว 
ในการผลิตสินค้า  หรือ บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  มีอิสระในการก าหนดรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานของตัวเองได้ตามความเหมาะสมผลตอบแทนที่ได้รับคือก าไรที่ได้มาจากการลงทุน  
        ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีงานท าก่อนเข้าศึกษาต่อ   หมายถึง การที่ผู้ส าเร็จการศึกษาท า งาน
ก่อนเข้าศึกษาในวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
       เงินเดือนที่ได้รับ    หมายถึง    รายได้จากการท ากิจกรรมใด ๆ อย่างสม่ าเสมอของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 



6 
 

บทที่  2 
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  
 การวิจัยเร่ืองภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2554  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของไทย 
2. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน 
3. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการมีงานท า 
4     งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการอุดมศึกษาของไทย 

  การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น เร่ิมขึ้นตั้งแต่รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทย์ โรงเรียน
ช่างไหม รวมถึงโรงเรียนมหาดเล็ก แต่ยังไม่สามารถให้การศึกษาถึงขั้นปริญญาได้ ในปัจจุบัน การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 157 แห่ง             
ทั่วประเทศ (พ.ศ. 2553)    โดยแบ่งเป็น  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 78 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐบาล 14 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 69 แห่ง วิทยาลัยชุมชน 19 แห่ง นอกจากนี้ ยังมี
การจัดการศึกษาโดย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ บัณฑิตวิทยาลัย ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ 
กระทรวงกลาโหม นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตก็ยังสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีก
ด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาไทย, 2555) 
              แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
ปี 2559 อุดมศึกษาไทย  เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ  และชี้น าการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นไทย  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน         โดย
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดงาน  สามารถท างานเพื่อด ารง
ชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ  และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและ
จิตใจ  เน้นใช้กลยุทธ์ผ่านการน าองค์กรเชิงรุก  รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ  และเป็น
วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของสังคม  



7 
 

 ยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษา  (พ.ศ. 2555 – 2559)  ในยุทธศาสตร์ที่  5 ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด  เปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต  เปลี่ยนกระบวนการสอนเป็น
กระบวนการเรียนรู้  เปลี่ยนจากการท่องจ าเป็นการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่าง   
เก่งงานและเก่งความดี  โดยเน้นความรับผิดชอบ  มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ  เพื่อตนเองและ
สังคมโดยมีการติดตามประเมินคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงานเพื่อให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพงานในสังคมอาเซียน   โดยมีเป้าประสงค์ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  อย่างน้อย  5 ด้าน  ได้แก่  ด้านคุณธรรมจริยธรรม        
ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงมีทักษะ   
ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  เปลี่ยนจาก
การท่องจ าเป็นการคิดวิเคราะห์  เปลี่ยนก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียน    
การสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  (Work-Integrated Learning) ตรงกับ
ตลาดงาน โดยสร้างความร่วมมือจากภาคการผลิตให้เกิดเป็น Corporate University 

 
 

2. แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจในการท างาน 

              ทฤษฏีเน้ือหาของการจูงใจ  (เนตร์พัณณา   ยาวิราช,  2549 : 128-133)     ทฤษฏีเน้ือหาของ
การจูงใจเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจว่าพนักงานมีความต้องการอะไ ทฤษฏีเน้ือหาประกอบด้วย
ทฤษฏีความต้องการตามแนวคิดดังนี้ 

       1.  ทฤษฎีล าดับขึ้นของความต้องการของมาสโลว์ 
               2.  ทฤษฏี อี อาร์ จี ของ Alderfer   
               3.  ทฤษฏีความต้องการของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s acquired needs theory)  
               4. ทฤษฏีสองปัจจัย (Herzberg’s Two Factor theory) 

    1. ทฤษฎีล าดับขึ้นของความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow’s need hierarchy) อับราฮัม
มาสโลว์ ได้ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการที่ทฤษฏีล าดับขั้นของความต้องการ Hierarchy ot 
Needs  บุคคลมีความต้องการไม่สิ้นสุดและเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการในสิ่งอื่น ๆ จะเข้ามาแทนที่ไม่มีสิ้นสุด  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็น
สิ่งจูงใจอีกเว้นแต่ว่ามีความต้องการขึ้นอีกความต้องการสามารจัดล าดับได้ตั้งแต่ขั้นต่ าสุดไปถึงขึ้น
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สูงสุด เรียกว่าล าดับขั้นของความต้องการ ( Hierarchy of Needs) แบ่งเป็น 5  ขั้นคือ  
 ขั้นที่ 1.  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) หมายถึง ความต้องการ       
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยากรักษาโรค ความต้องการทางเพศ ความสะดวกสบาย เป็นต้น 
 ขั้นที่ 2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) หมายถึง ความ
ต้องการได้รับการปกป้องจากอุปสรรคและการออกจากงาน ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น  
 ขั้นที่ 3.  ความต้องการทางสังคม ( Social needs) หมายถึง ความต้องการเพื่อน          
ต้องการความรัก ความเป็นเจ้าของ เป็นส่วนหน่ึงทางสังคม 
 ขั้นที่ 4.  ความต้องการได้รับการยกย่องยอมรับจากสังคม (Esteem needs) หมายถึง ความ
ต้องการเป็นอิสระ ต้องการการยอมรับ ได้รับการยกย่องได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เป็นต้น 
 ขั้นที่ 5  ความต้องการบรรลุผลส าเร็จสูงสูด ( Self actualization) หมายถึง ความต้องการ
ได้รับความส าเร็จสูงสุดในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ 

  2. ทฤษฏี อี อาร์ จี ของ (Alderfer) ทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ ได้
พัฒนาตามแนวคิดทฤษฏี อี อาร์ จี      เกี่ยวกับการท าความเข้าใจเร่ืองความต้องการของพนักงานใน
การท างาน ประกอบด้วยความต้องการ 3 ด้าน คือ 
 1. ความต้องการคงอยู่ต่อไป  (Existence)   หมายถึง        ความต้องการในด้านวัตถุและทาง
ร่างกายที่มนุษย์ปรารถนา 
 2. ความต้องความสัมพันธ์ (Relatedness) หมายถึง ความต้องการเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนและความพึงพอใจในด้านความรู้สึกมีเพื่อน ความต้องการทางสังคม 
 3. ความต้องการเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth) หมายถึง ความพึงพอใจในความสมบูรณ์ใน
สิ่งที่ต้องการสูงสุด 
  ทฤษฏี อี อาร์ จี   มีแนวคิดคล้ายคลึงกับทฤษฏีล าดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์  คือ 
ทฤษฏีความต้องการคงอยู่ต่อไปเปรียบได้กับ ความต้องการทางร่างกาย     และความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัย ความต้องการความสัมพันธ์เปรียบได้กับความต้องการทางสังคมและความต้องการ
ได้รับการยอมรับยกย่อง และความต้องการเจริญเติบโตเปรียบได้กับ  ความต้องการบรรลุผลส าเร็จ
สูงสุด         ทฤษฏีตามแนวคิดของมาสโลว์และอัลเดอเฟอร์แสดงถึงล าดับขั้นของความต้องการซึ่ง
ผู้บริหารสามารถใช้ในการจูงใจพนักงานให้เกิดความพึงพอใจได้     และท าได้โดยการให้พนักงาน
ได้รับความส าเร็จสูงสุดในชีวิตและเจริญก้าวหน้า 
 3. ทฤษฏีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s needs) ทฤษฏีความ
ต้องการของแมคคลีแลนด์ได้ศึกษาถึงความต้องการของบุคคลซึ่งมีความต้องการ 3 ด้านคือ 
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 1. ความต้องการบรรลุความส าเร็จ (Need to Achieve) 
 2. ความต้องการทางสังคม (Need for Affiliation) 
 3. ความต้องการอ านาจ (Need for Power) 

      ความต้องการทั้งสามด้านนี้เป็นสิ่งที่บุคคลมีความต้องการอยู่เสมอในชีวิต ความต้องการ
บรรลุความส าเร็จ (n’ Ach)   หมายถึง        ความต้องการบรรลุความส าเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ความ    
ต้องการทางสังคม ( n’ Aff) หมายถึง ความต้องการในการเข้ากันได้ดีกับผู้อื่นและท าให้ผลการ
ท างานก้าวไปสู่ระดับสูงขึ้นได้ ความต้องการอ านาจ ( n’Pow) หมายถึง ความต้องการมีอ านาจมี
อิทธิพลความสามารถในการควบคุมผู้อื่นได้ ความต้องการอ านาจแบ่งได้เป็นความต้องการอ านาจ
ในตนเอง (Personalized power) ซึ่งหมายถึงมีอ านาจที่แสดงออกอย่างก้าวร้าวรุนแรงและใช้อ านาจ
สั่งการต่อผู้อ่ืนให้กระท าตามเป้าหมายที่ต้องการ และอ านาจในทางสังคม ( Socialized power)    
หรือ (n’ Aff) ซึ่งเป็นอ านาจในทางบวก หมายถึงการมีอ านาจเป็นที่ยอมรับในสังคม                  
ความต้องการทั้งสามด้านนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในทางการบริหารของผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับล่างท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ 
 4.  ทฤษฏีสองปัจจัย ( Herzberg’s Two Factor theory)  ทฤษฏีสองปัจจัยตามแนวคิดของ
เฟรเดอริค เฮกซ์เบอร์ก (Rederick Herzberg) หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจในการท างาน พฤติกรรมที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจเรียกว่า ปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือ (Maintenance factors) หมายถึงพฤติ กรรมที่มีอิทธิพลต่อความ
ไม่พึงพอใจในการท างาน ผู้บริหารสามารถใช้ปัจจัยสุขอนามัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม
เงินเดือนค่าตอบแทน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานท างานที่ดีได้ หากแต่
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจูงใจจากตัวงาน ท าได้โดยการจูงใจการใช้ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยจูงใจ
หรือ ( Motivating Factors)  โดยการมอบหมายงานที่มีความส าคัญหรือเพิ่มเน้ือหาของงาน         
(Job enrichment) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนักงานและสามารถกระตุ้น
ให้พนักงานท างานได้เป็นอย่างดีเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ หรือ ( Motivating Factors)                    
หมายถึง    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการท างานของพนักงาน และท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น               
ทฤษฏีนี้  เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า ( Hygiene-Motivator factory) หรือปัจจัยสุขอนามัยและ            
ปัจจัยจูงใจประกอบด้วยการท าให้พนักงานพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   ปัจจัยสุขอนามัย ท าให้พนักงานพึงพ อใจหรือไม่พึงพอใจในเร่ืองต่อไปนี้ 
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   1. นโยบายการบริหารขององค์การ 
  2. การมีหัวหน้างานที่ดี 
  3. การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา 
     4. การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
   5.  การให้เงินเดือนค่าจ้างที่เหมาะสม 
     6.  ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน  
           ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานดังต่อไปนี้ 
   1. การให้โอกาสให้ได้รับความส าเร็จในการท างาน 
  2. การให้โอกาสพนักงานตระหนักในความส าคัญของงานนั้น 
       3. การให้พนักงานท างานด้วยตัวเอง 
            4. การให้มีความรับผิดชอบ 
     5. การให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
  6. พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่  

       การจูงใจโดยใช้ทฤษฏี X  และทฤษฏี Y   

   กลยุทธ์การจูงใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของบุคคลคือ ความเข้าใจลักษณะ
ของบุคคลที่แบ่งได้เป็นพฤติกรรม 2 แบบ ดังที่ดักกลาส แมคเกรเกอร์ ( Douglas McGregor)        
ได้กล่าวถึงสมมติฐานของมนุษย์แบ่งได้เป็นสอบแบบคือ ทฤษฏีเอกซ์ เกี่ยวข้องกับ           
สมมติฐานในทางลบของบุคคลที่มีความเชื่อว่าพนักงานมักจะไม่ชอบท างานด้วยตนเอง พนักงาน  
มีความรับผิดชอบในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ แมคเกรเกอร์เชื่อว่า   
บุคคลที่มีพฤตกรรมตามสมมติฐานแบบทฤษฏีเอกซ์คือ พฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ดี ส่วนทฤษฏี  
คือ พฤติกรรมในทางที่ดี เช่น มีความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ  
   การให้พนักงานหยุดงานได้หลังจากมีอายุงานนาน ( Sabbaticals)  หมายถึง รูปแบบ        
การจูงใจพนักงานโดยให้พนักงานเลือกหยุดการท างานได้โดยได้รับค่าตอบแทนภายหลังจาก      
ได้ท างานมาแล้วเป็นระยะเวลานานตามที่หน่วยงานก าหนด เช่น หน่วยวานอนุญาตให้       
พนักงานหยุดงานได้ 2 - 6 เดือน   เพื่อการพักผ่อนส่วนตัว การท่องเที่ยว ต่อเมื่อ พนักงาน               
มีอายุงานแล้วไม่ต่ ากว่า 10 ปี เป็นต้น เป็นรูปแบบการจูงใจที่ท าให้พนักงานท างานกับ          
องค์การน้ันนานขึ้นระยะยาวและพนักงานจงรักภักดีต่อหน่วยงาน  
  



11 
 

 

3.  แนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการมีงานท า    
Taylor  (1911 อ้างถึงใน พรรณราย  ทรัพยะประภา , 2552:  14)  วิศวกรและนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมชาวอเมริกันได้เขียนหนังสือชื่อ “หลักการของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ” (Principles 
of Scientific Management) ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ คือ ( 1) การออกแบบวิธีการท างาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน ( 2) การคัดเลือกคนงานที่มีคุณภาพดีที่สุดและฝึกอบรม         
ให้สามารถปฏิบัติงานตามวิธีการใหม่ที่ออกแบบมานั้น  (3) การพัฒนาความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และ ( 4) การแบ่งความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานต่อวิธีการท างานและพฤติกรรมในการท างาน จากผลงานของ Taylor ผู้ซึ่งได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น “บิดาแห่งการจัดการทางวิทยาศาสตร์ ” (The Father of Scientific Management) กล่าวได้ว่า 
ผลการศึกษาของ Mayo และ  Taylor ดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางด้านการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางสังคมในการท างานของคนงานขึ้น  แนวความคิดนี้แม้จะเป็นที่ยอมรับกัน         
ในวงจ ากัดแต่ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ได้มีการน าแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน  
มาใช้กับสภาพแวดล้อมในการท างานในประเทศอุตสาหกรรม  เหตุการณ์ภาวะหลังสงครามโลก  
คร้ังที่สองได้กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากในภาคการบริการ ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1960 ซึ่งมีอยู่ประมาณ  60% ของปริมาณงานทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา  แม้ว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในตลาดแรงงานก็ตาม 

 Millet (1954   อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง , 2544:  13) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของการท างาน (efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษย์ และ
ได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้น ( human satisfaction and benefit produced) ซึ่งความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกที่ไปในภาพที่ดี เช่น ความชื่นชม ยินดี ในการบริการให้กับประชาชน            
โดย พิจารณาจาก 

       1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (equitable service) 
 2. การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา (timely service) 

 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) 
       4. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service) 
   Simon (1977 อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง , 2544: 13) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ไว้ว่า ถ้าจะพิจารณาว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดู  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า 
(input) กับผลผลิต (output) ทึ่ได้รับ เพราะฉะนั้นตาม ทรรศนะนี้จึงหมายถึง  ผลผลิตลบด้วยปัจจัย
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น าเข้าและถ้าเป็นการบริหารราชการ องค์กรของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(satisfaction) เข้าไปด้วยซึ่งอาจเขียนเป็น สูตรได้ดังนี ้

             E = (O-I)+ S 
             E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน 
             0 = Output คือ ผลผลิตหรืองานที่ได้รับออกมา 
             1 = Input คือ ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร 
             S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ       
สุรพล  ปธานวนิช  (2544 อ้างถึงใน สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล และ นารีรัตน์  ณ นุวงศ์, 2551: 12 - 

15)   ได้กล่าวถึง ความหมายของค าว่า “งาน” ว่ามีความหมายครอบคลุมในหลายมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในความหมายอย่างกว้างนั้น “งาน” จึงหมายถึงภารกิจใด ๆ ที่ได้รับ          
การปฏิบัติเพื่อการด ารงชีพ ในแง่มุมทางเศษฐกิจค าว่างานมีความเชื่อมโยงกับค าอื่นที่แสดง
ความหมายในเชิงเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงในหลายลักษณะ ดังนี้ 
                1. ต าแหน่งงาน  (Position) แสดงถึงขอบเขตที่แคบที่สุดของงานในความหมายทาง
เศรษฐกิจเป็นการก าหนดขอบเขตของงานในขณะหนึ่ง ๆ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องรับผิดชอบ
และจากการก าหนดขอบเขตในลักษณะนี้จะน าไปสู่การก าหนดค่าตอบแทน (ค่าจ้างหรือเงินเดือน) 
ส าหรับงานนั้น ๆ  
               2.  เส้นทางของงานหรืออาชีพ (Careers) หากน ามิติเวลามาผนวกกับต าแหน่งงานเพื่อ
พิจารณาพัฒนาการของบุคคลที่ท างานนั้น ๆ ตลอดชีวิตการท างานแล้ว จะปรากฏเป็นเส้นทางของ
งานหรืออาชีพ ทั้งนี้ หลักการส าคัญเกี่ยวกับเส้นทางของงานหรืออาชีพคือ จะต้องประกอบด้วย
ต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่บุคคลปฏิบัติขณะที่ครอบครองต าแหน่งงานต่าง ๆ นั้นก็จะมีสถานภาพและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป  

3.  วิชาชีพ (Professions) ค าว่า “วิชาชีพ” แม้ว่าจะถือเป็นงานแต่ค านี้สะท้อนคุณลักษณะ
พิเศษเกี่ยวกับงาน  หรืออาชีพบางประเภท  ทั้งนี้มีเกณฑ์ที่ช่วยบ่งบอกว่างานอาชีพใดเป็นวิชาชีพ  
สรุปได้ดังนี้  

    3.1 ระดับการศึกษาอบรม  โดยงานที่จะเป็นวิชาชีพได้ต้องใช้  ระยะเวลาในการศึกษา
อบรมทางทักษะและวิชาการติดต่อกันหลายปี  และมักจะเป็นการศึกษาในสถาบันชั้นสูง  เช่น 
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  

    3.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การที่วิชาชีพเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงจึงต้อง
อาศัยความรู้และทักษะที่มีคุณลักษณะเฉพาะ  
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    3.3 มีการรับรองในแง่กฎหมายหรือจากสถาบันวิชาชีพ  โดยสถาบันเหล่านี้จะให้การ
รับรอง  ควบคุมความประพฤติ  ตลอดจนสร้างความได้เปรียบและปกป้องรักษาคุณลักษณะของ
ความเป็นวิชาชีพ  

    3.4 มีอิสระจากการแทรกแซงและควบคุม  กล่าวคือ งานวิชาชีพบางงานมีความเป็นงาน
ประจ าน้อย  มีอิสระที่จะตัดสินใจด้วยตนเองและในหลายกรณีไม่สามารถกระจายการตัดสินใจสู่
บุคคลอ่ืนได้  โดยการท างานต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการนับตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
ด้วยตนเอง  

    3.5 มีสถานภาพสูง  ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้อาจมิได้พิจารณาจากผลตอบแทน                
ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการได้รับการยอมรับทางสังคม  

นฤมล กิตตะยานนท์ (2531  อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน , 2545:  15-16) ได้เสนอว่า  การ
ปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกก าหนดโดย 3 ส่วน ดังนี ้

            1. คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (individual attributes) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้
                1.1 ลักษณะทางประชาการ (demographic characteristics) เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ 

เพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
                1.2 ลักษณะความสามารถ  ( competence characteristics)  เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับ

ความรู้ความสามารถ  ความถนัดและความช านาญของบุคคลซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้มาจาก
การศึกษาอบรม และสั่งสมประสบการณ์ 

               1.3 ลักษณะทางจิตวิทยา ( psychological characteristics) เป็นคุณลักษณะทางด้าน
จิตวิทยา ซึ่งได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม การรับในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย  
          2. ระดับความพยายามในการท างาน ( work effort) จะเกิดขนจากการมีแรงจูงใจ ใน
การท างาน ได้แก่ ความตองการ แรงผลักดันอารมณ์ความรู้สึก  ความสนใจ ความ ตั้งใจ  เพราะว่าคน
ที่มีแรงจูงใจในการท างานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศก าลังกายและก าลังใจให้แก่การท างาน 
มากกว่าผู้ที่แรงจูงใจในการท างานต ่า 
         3. แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน ( organization support) ซึ่งได้แก่ ค าตอบแทน
ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และวิธีการที่จะมอบหมายงานซึ่งมีผลต่อก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน  
            สมพงษ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน คฑาวุธ พรหมายน , 2545 : 14) ได้กล่าวถึง แนวคิดของ Harring 
Emerson ที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท างานให้มี ประสิทธิภาพในหนังสือ " The Twelve 
Principles of Efficiency" ซึ่งได้รับการยกย่อง และกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้ 
             1. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง  
             2. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
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             3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
             4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
             5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
             6. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียน ไว้เป็น
หลักฐาน 
             7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
             8. งานเสร็จทันเวลา 
             9. ผลงานได้มาตรฐาน 
             10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
             11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก่สอนงานได้  
             12. ให้บ าเหน็จแก่งานที่ดี 
            มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ (อ้างถึงใน สถิต ค าลาเลี้ยง , 2544 : 18-19) ได้ กล่าวถึง ปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ 
             1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ 1.1 เพศ 
                1.2 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
                1.3 อายู 
                1.4 ระยะเวลาในการท างาน 
                1.5 สติปัญญา 
                1.6 ระดับการศึกษา  
                1.7 บุคลิกภาพ 
             2. ปัจจัยที่ได้รับมาจากงาน ได้แก่ 
                2.1 ชนิดของงาน 
                2.2 ทักษะความช านาญ 
                2.3 สถานภาพทางอาชีพ 
                2.4 สถานภาพทางภูมิศาสตร์ 
                2.5 ขนาดของธุรกิจ 
             3. ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ายบริหาร 
                3.1 ความมั่นคง 
                3.2 รายได้ 
                3.3 สวัสดิการ 
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                3.4 โอกาสก้าวหน้าในงาน 
                3.5 สภาพการท างาน 
                3.6 ผู้ร่วมงาน 
                3.7 ความรับผิดชอบ 
                3.8 การจัดการ 
คุณภาพชีวิตการท างาน   
             ผจญ เฉลิมสาร   (2540)  คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็น
องค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญ ของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) นั่นเอง แนวความคิด
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานได้ก าเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรม เราจะพบว่า มีผู้รู้ 
นักวิชาการ หรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความหมาย หรือค านิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น สรุปได้ว่า
คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่จะท าให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความพึงพอใจ  
ในการท างานสูงขึ้น โดยผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญ
ขององค์การ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชีวิตการท างานของพวกเขาและมีหมายความรวมถึงการปรับปรุง
การ บริหารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยท าให้มีประชาธิปไตยในสถานที่ท างานเพิ่มมากขึ้น      
เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับได้น าเอาสติปัญญา ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ มาใช้ ในการท างาน  
ย่อมท าให้พนักงานหรือก าลังแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางทัศนคติและพฤติกรรมภายในกลุ่มและองค์การขึ้น เช่น จ านวนการขาดงานลดลงท าให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น การกวดขันเกี่ยวกับวินัยผ่อนคลายลง ความคับข้องใจลดลง เป็นต้น 
         คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายทั้งทางกว้างและทางแคบ ซึ่งได้รวบรวมความหมาย 

ของคุณภาพชีวิตการท างานไว้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายทางกว้าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

การท างาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์และ
บริการ ความก้าวหน้าในการท างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและ
ความพึงพอใจส าหรับคนงาน 

2.2 คุณภาพชีวิตการท างานในความหมายทางแคบ คือ ผลที่มีต่อคนงาน ซึ่งหมายถึง        
การปรับปรุง ในองค์การและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานควรได้รับการพิจารณา       
เป็นพิเศษส าหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล และรวมถึง            
ความต้องการของพนักงานในเร่ืองความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะมีผลต่อ
สภาพการท างานของเขาด้วย 



16 
 

2.3 คุณภาพชีวิตการท างานในแง่มุมที่หมายถึงการค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน  
(Humanization of Work) ซึ่งประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่พูดภาษาอังกฤกษใช้ ค าว่า การปรับปรุง
สภาพการท างาน (Improvement of Working Condition) ประเทศสังคม นิยมใช้ค าว่า การคุ้มครอง
แรงงาน (Workers' Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียหรือในญี่ปุ่นใช้ค าว่าสภาพแวดล้อมการ
ท างาน (Working Environment) และความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ท างาน  (Democratization 
of the Workplace) คุณภาพชีวิตการท างานมีความหมายครอบคลุมถึงวิธีการ แนวปฏิบัติหรือ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้น ในการ
ปรับปรุงผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคคล ตามล าดับ 

   สรุปแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการมีงานท า มีความหมายถึงภารกิจที่ได้รับการปฏิบัติ เพื่อให้
มีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้คุณภาพชีวิตการท างานเป็นการสร้างสรรค์
บรรยากาศ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาส าคัญขององค์กร เกิดความพึงพอใจในงาน
ที่ท า 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (2553) ได้ส ารวจภาวะการมีงานท า
ของ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ที่ส าเร็จในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 จ านวนทั้งหมด  
2,123 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภาคปกติจ านวน  1,270 คน คิดเป็นร้อยละ  
59.8210 ภาค กศ.ป. จ านวน 853 คน คิดเป็นร้อยละ  40.1790 ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ
จ านวน 845 คน คิดเป็นร้อยละ  39.8022 คณะครุศาสตร์  จ านวน 518 คน คิดเป็นร้อยละ  24.3994 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  292 คน คิดเป็นร้อยละ  13.7541 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ  9.6561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6561 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ  2.7320  
การมีงานท าของบัณฑิต  จากการส ารวจข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิตภายหลังส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จ านวน 1,506 คนพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานท าแล้ว  จ านวน 1,210 
คน คิดเป็นร้อยละ  80.3453 โดยคณะที่มีบัณฑิตได้งานท ามากที่สุด  คือ คณะครุศาสตร์มีบัณฑิต       
ที่ ได้งานท า  คิดเป็นร้อยละ  99.9254 รองลงมา  คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบัณฑิตที่      
ได้งานท าคิดเป็นร้อยละ  76.50 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีบัณฑิตที่ได้งานท า  คิดเป็นร้อยละ  
73.2668 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบัณฑิตที่ได้งานท า  คิดเป็นร้อยละ  72.1977         
คณะวิทยาการจัดการมีบัณฑิตที่ได้งานท า คิดเป็นร้อยละ61.8052 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มีบัณฑิตที่ได้งานท า คิดเป็นร้อยละ 60.2564 ตามล าดับ 
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2552) ได้ส ารวจภาว วะการมีงานท าของบัณฑิตส่วนใหญ่  
ท างานแล้ว ร้อยละ 78.1 รองลงมา ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ  ร้อยละ 18.5 และ ท างานแล้ว
และก าลังศึกษาต่อ  ร้อยละ 1.8 บัณฑิตส่วนใหญ่ที่ท างานแล้วเป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งาน
ท าระหว่างศึกษา  ร้อยละ 36.2 รองลงมา  หางานได้ก่อนจบการศึกษาหรือได้งานท าทันทีหลังส าเร็จ  
การศึกษา ร้อยละ 28.0 และได้งานท า 1-3 เดือน ร้อยละ บัณฑิตส่วนใหญ่ลักษณะงานที่ท าตรงสาขา
ที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 64.3 ไม่ตรงกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 35.7              
                   แผนกวิจัย  ส านักวิจัยวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (2551)  ได้ศึกษาภาวะการมีงานท าและ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550  พบว่า
มีบัณฑิตมารายงานตัวเพื่อรับประทานปริญญาบัตรจ านวน 480 คน   มีบัณฑิตให้ข้อมูลจ านวน 454 
คน มีบัณฑิตมีงานท าแล้วจ านวน 390 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.9  และยังไม่มีงานท า จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.1  สาเหตุที่ยังมิได้ท างานส่วนใหญ่เน่ืองมาจากรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน   
บัณฑิตส่วนใหญ่  สมัครงานในอินเตอร์เน็ต  (ร้อยละ 38.5) จ านวนแหล่งงานที่สมัครคือ  1-3 แห่ง 
(ร้อยละ  46.2) บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานท าทันที  (ร้อยละ  43.6) และไม่มีปัญหาในการหางานท า   
(ร้อยละ 72.1) ส าหรับผู้ที่มีปัญหาในการหางานท าพบว่าปัญหาที่ส าคัญคือหางานท าที่ถูกใจไม่ได้  
(ร้อยละ 55.0) ส าหรับการส ารวจการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่มีงานท าแล้ว  พบว่าบัณฑิตส่วน
ใหญ่ เป็นพนักงาน /ลูกจ้างเอกชน  (ร้อยละ 78.2) และท างานเต็มเวลา  (ร้อยละ 94.4) งานที่ท าส่วน
ใหญ่ เป็นงานใหม่ที่ท าภายหลังจากส าเร็จการศึกษา  (ร้อยละ  76.4) และท างานในสาขาไอที /
คอมพิวเตอร์  (ร้อยละ  21.5) บัณฑิตส่วนใหญ่ได้ค่าตอบแทนจากงานที่ท าระหว่าง  7,501-10,000 
บาท (ร้อยละ 39.2) และได้ใช้ความรู้จากวิชาที่เรียนกับหน้าที่การงานในระดับมาก  (ร้อยละ 43.6) 
บัณฑิตที ่ท างานแล้วรู้สึกพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน  (ร้อยละ 84.6) และส่วนใหญ่ได้รับการ
ฝึกอบรม เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 31.0) 
             งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  (2551)   ได้ส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ท างานร้อยละ 72.61 ยังไม่ได้ท างานร้อยละ 12.18 ศึกษาต่อร้อยละ 15.21 คณะที่มีผู้ได้งานท ามาก
ที่สุดคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 84.47 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 82.57 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร้อยละ 81.98  ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ท างานร้อยละ 89.17 ยังไม่ได้ท างานร้อยละ 7.76 ศึกษาต่อร้อยละ 3.07 คณะที่มี
ผู้ได้งานท าเต็มร้อยเปอร์เซ็น์มี 3 คณะ คือ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีร่วมกับ             
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ส าหรับคณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
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วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มีอัตราการท างาน
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์  ส่วนสถานภาพการท างาน ระดับบัณฑิต ในด้านลักษณะอาชีพที่ท า บัณฑิต
ส่วนใหญ่ท างานอยู่ในบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนสูงถึงร้อยละ 79.40 รองลงมา รับราชการ/
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 8.00 และธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 6.75 
 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยบูรพา (2551)  ได้ส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของ บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  4,321 คน มีสถานภาพการท างานดังน้ี  
ท างานแล้ว  2,687 คน (ร้อยละ 62.18) ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 122 คน (ร้อยละ 2.82) 
ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ  จ านวน 1,266 คน (29.30%) และก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 246 คน 
(ร้อยละ 5.69) เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา  2550 ที่ผ่านมา มีบัณฑิตมีอัตราส่วนการได้งานท า
ลดลง ร้อยละ 10.21 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาในปัจจุบันเมื่อจ าแนกการมีงานท าของ
บัณฑิตตามคณะ พบว่า บัณฑิตคณะที่มีงานท ามากที่สุด คือ บัณฑิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ  97.87 รองลงมา  3 อันดับ  ได้แก่  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  84.47                
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ  69.08 และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว  คิดเป็นร้อยละ  
67.78  จากการส ารวจในปีการศึกษา  2551 พบว่าบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ  จ านวน 
1,266 คน คิดเป็นร้อยละ  29.30         มีสาเหตุของการยังไม่ได้ท างาน  ดังนี้ รอฟังค าตอบจาก
หน่วยงาน  451 คนคิดเป็นร้อยละ  35.62     หางานท าไม่ได้  390 คน คิดเป็นร้อยละ  30.81 ยังไม่
ประสงค์ท างาน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06 และสาเหตุอ่ืนๆ 171 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  (2551)  การส ารวจภาวะการได้งาน
ท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2,874 คน พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาตอบ
แบบสอบถาม  จ านวน 2,037 คน คิดเป็นร้อยละ  70.88 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  
2551 สาระส าคัญ  สรุปได้ดังนี้สถานภาพการท างานของบัณฑิต  2,037  คน  ท างานแล้ว  1,558      
ร้อยละ 76.49 ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ  47  คน ร้อยละ  2.31  ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษา
ต่อ 418  คน ร้อยละ  20.52  และ  ก าลังศึกษาต่อ  14. คน ร้อยละ 0.6  ประเภทของงานที่บัณฑิตท า   
ข้าราชการ  / เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  500 คน ร้อยละ  31.15  รัฐวิสาหกิจ  42  คน ร้อยละ  2.62  
พนักงานบริษัท  / องค์กรธุรกิจเอกชน  726 คน ร้อยละ  45.23  ด าเนินธุรกิจอิสระ  / เจ้าของกิจการ  
251 คน ร้อยละ  15.64  พนักงานองค์การต่างประเทศ  / ระหว่างประเทศ  1 คน ร้อยละ  0.06  อ่ืน ๆ 
85 คน ร้อยละ  5.30 
    กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) ได้ส ารวจภาะการมีงานท าของ บัณฑิตผู้ตอบ
แบบส ารวจ  จ านวน 2,293 คน พบว่า เป็นบัณฑิตที่ท างานแล้ว  จ านวน 1,331 คน (ร้อยละ 58.05) 
บัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 327 คน (ร้อยละ 14.26) ซึ่งเมื่อรวมบัณฑิตที่ท างานแล้วและก าลัง
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ศึกษาต่อ  มีจ านวน  1,658 คน (ร้อยละ  72.31) โดยมีบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน  จ านวน 635 คน      
(ร้อยละ 27.69) เมื่อพิจารณาสถานภาพการท างานของบัณฑิตตามกลุ่มสาขาวิชามีภาวะการท างาน
ของบัณฑิตดังน้ี  - กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คือ คณะเภสัชศาสตร์มีบัณฑิตที่ท างาน
แล้วจ านวน 165 คน (ร้อยละ 58.05) บัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 2.76) ซึ่งเมื่อรวม
บัณฑิตที่ท างานแล้ว  และก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 170 คน (ร้อยละ 93.92) และมีบัณฑิตที่ยังไม่ได้
ท างาน จ านวน 11 คน (ร้อยละ 6.08) - กลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มีบัณฑิตที่
ท างานแล้ว  จ านวน 793 คน (ร้อยละ 61.19) บัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 124 คน (ร้อยละ 9.57) 
ซึ่งเมื่อรวมบัณฑิตที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 917 คน (ร้อยละ 70.76) และมีบัณฑิตที่
ยังไม่ได้ท างาน  จ านวน 379 คน (ร้อยละ 29.24) โดยคณะวิชาที่มีบัณฑิตท างานแล้วสูงที่สุดใน  3 
อันดับแรกของกลุ่มสาขาวิชานี้  คือ คณะดุริยางคศาสตร์  จ านวน  31 คน (ร้อยละ  72.09)              
คณะวิทยาการจัดการ  จ านวน 197 คน (ร้อยละ 69.37) และคณะศึกษาศาสตร์  จ านวน 114 (ร้อยละ 
67.86)- กลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีบัณฑิตที่ท างานแล้ว  จ านวน 373 คน   
(ร้อยละ 45.71) บัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 198 คน (ร้อยละ 24.26) ซึ่งเมื่อรวมบัณฑิตที่ท างาน
แล้วและก าลังศึกษาต่อ  จ านวน 571 คน (ร้อยละ 69.97) และมีบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน  จ านวน     
245 คน(ร้อยละ 30.02)  
 จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ        
มีภาวะการท างานที่แตกต่างกันบ้างแต่ไม่มากนัก  โดยส่วนใหญ่ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าเป็น
สัดส่วนมากกว่า  พบว่าร้อยละ 78 ท างานในภาคเอกชน  ขณะที่ผู้ส าเร็จการศึกษาบางส่วนที่ยังไม่มี
งานท าเพราะต้องการศึกษาต่อ 
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บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  การด าเนินการศึกษาวิจัย  มีรายละเอียดและขั้นตอน ดังน้ี        

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรที่วิจัยครั้งนี้   ได้แก่   ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี        

คณะนิติศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์  ในปีการศึกษา 2554-2555 ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน      
1,245 คนโดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นคณะและสาขาต่าง ๆ ได้ดังนี้  

  ตารางท่ี 2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 2554-2555 
คณะ/หลักสูตร จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี  
 คณะบริหารธุรกิจ  
       สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 238 
       สาขาการตลาด 199 
       สาขาการจัดการ 256 
       สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 154 
คณะบัญชี 326 
คณะนิติศาสตร์ 33 
คณะนิเทศศาสตร์ 24 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 15 
รวมทั้งหมด 1,245 

       ที่มา:  ส านักวิชาการ วิทยาลัยราชพฤษ์ (ข้อมูล ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2555) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  เพื่อส ารวจ การมีงานท า

ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 -2555 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภาวะการท างาน ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลความคิดเห็นอย่างไร   
ต่อการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลคุณลักษณะตามการรับรู้ของตนเอง ข้อมูลความเห็นต่อการ       
น าความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้  ขั้นตอนการด าเนินการ มีดังนี ้  
                 1. ก าหนดขอบเขตแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ทางสกอ. ต้องการให้ส ารวจ 
เพื่อครอบคลุมตัวแปรที่ท าการศึกษา  
                 2.  ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน เป็นค าถามแบบเลือกรายการ  
และเติมค าลงในช่องว่าง ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
ได้แก่    อายุ  คณะ สาขาวิชาที่เรียน เกรดเฉลี่ย  ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และสถานภาพการท างานปัจจุบัน   
                            ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับผู้มีงานท าแล้ว (ภาวะการท างาน) ได้แก่ สถานภาพ 
หน่วยงานที่ท า เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รวมรายได้เสริมอ่ืน ๆ ) ความสนใจในการศึกษา
ต่อ (ในปัจจุบัน)  

ตอนที่  3  เป็นค าถามผู้ที่ยังไม่ได้งานท า  (การสมัครงานและการศึกษาต่อเพิ่ม)  
ได้แก่  สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างาน ปัญหาในการหางานท า/หลังส าเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ท่าน
ต้องการต าแหน่งงานท า ความสนใจและความต้องการในการศึกษาต่อ และเหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ  

ตอนที่  4  เป็นค าถามส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อ (การศึกษาต่อ) ได้แก่ ระดับที่ท่านก าลัง
ศึกษาต่อ สาขาวิชาที่ท่านก าลังศึกษาต่อ ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านก าลัง
ศึกษาต่อ เหตุผลที่ท าให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ และปัญหาในการศึกษาต่อ 

ตอนที่  5 เป็นความพึงพอใจ ได้แก่ด้านหลักสูตรของวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือ
ความรู้เร่ืองใดที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพได้มากยิ่งขึ้น  ด้านหลักสูตรและสาขาวิชา
ที่เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการร่วมกิจกรรม และด้านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ผู้สอน   ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน การจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน  
                3.  เมื่อจัดท าแบบสอบถามเสร็จแล้ว น าแบบสอบถามที่พัฒนาไปให้ผู้เชียวชาญด้านการ
วิจัยพิจาณาตรวจสอบถ้วนเนื้อหา  เพื่อให้ความคิดเห็น จึงได้น ามาปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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    4.  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า ก่อนน าไปใช้ในการ
เก็บข้อมูลจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การส ารวจข้อมูลการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 -2555 ด าเนินการ 
โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในวัน
ซ้อมใหญ่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันที่  25 มกราคม  2556 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                    หลังจากเก็บข้อมูลจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ในการ
ประมวลผลและการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติดังนี้ 
                    หาค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่ ( Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  เพื่ออธิบาย
ถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาวะการมีงานท า การประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จ การศึกษา และ        
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการ
หางานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-
2555  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

ผลการศึกษาภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2554-2555 
 
 การส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นการส ารวจจากบัณฑิต 6 คณะ 15 สาขาวิชา ซึ่งทั้ง 6 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 
โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 สถานภาพการท างานปัจจุบัน ตอนท่ี 
2 ส าหรับผู้มีงานท าแล้ว (ภาวะการมีงานท า) ตอนท่ี 3 ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้งานท า (การสมัครงาน
และการศึกษาต่อ) ตอนท่ี 4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อ (การศึกษาต่อ) ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น และสถานภาพการท างานปัจจุบัน 
 1.1)   ข้อมูลรายวิทยาลัยและรายคณะ 
 

    ตารางท่ี  1 ข้อมูลรายวิทยาลัยและรายคณะ 
 

คณะ  จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนผู้แบบสอบถาม ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ 862 837 97 
บัญชี 326 317 97.2 
นิติศาสตร์ 24 24 100 
นิเทศศาสตร์ 33 31 93.9 

รวม 1.245 1.209 97.1 
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ในการศึกษาภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 – 2555 จากจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 97.1 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 97 
บัณฑิตคณะบัญชี คิดเป็นร้อยละ 97.2 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 93.9 และบัณฑิตนิเทศ
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100  โดยสัดส่วนของนักศึกษาแต่ละคณะเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
แสดงรายละเอียดในแผนรูปที่ 1 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1  แสดง จ านวนนักศึกษาแต่ละคณะที่ตอบแบบสอบถาม  เทียบกับ จ านวน

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารฯ
97%

บัญชี
97.2%

นิเทศฯ
93.9%

นิติฯ
100%
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  1.2)  สถานภาพการท างานในปัจจุบัน (แยกรายคณะ) 
ตารางท่ี  2  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจตามสถานภาพการท างาน  
 

สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มีงานท าแล้ว 
2. ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษา

ต่อ 
3. ยังไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ 

758 
70 

 
9 

90.5 
8.36 

 
1.07 

รวม 837 100 

 
จากข้อมูลที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

จ านวน 837 คน เป็นบัณฑิตที่มีงานท าแล้วจ านวน 758 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 เป็นบัณฑิตที่ยัง
ไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 8.36 และเป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้
ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ใน
แผนภูมิที่ 2 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

 

มีงานท าแล้ว
90.5%

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ

8.36%

ยังไม่ได้ท างานแต่
ก าลังศึกษา
1.07%
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1.3.2) คณะบัญชี 
 
ตารางท่ี  3  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะบัญชีตามสถานภาพการท างาน 

สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มีงานท าแล้ว 
2. ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษา

ต่อ 
3. ยังไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ 

286 
30 

 
1 

90.2 
9.5 

 
0.3 

รวม 317 100 

 
 จากข้อมูลที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะบัญชี จ านวน  317 

คน เป็นบัณฑิตที่มีงานท าแล้วจ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 เป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และเป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษา
ต่อ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 3 

 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตคณะบัญชี 

มีงานท าแล้ว
90.2%

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ

9.5%

ยังไม่ได้ท างานแต่
ก าลังศึกษา

0.3
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1.3.3) คณะนิเทศศาสตร์ 
 
ตารางท่ี  4  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ตามสถานภาพการท างาน 

สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มีงานท าแล้ว 
2. ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษา

ต่อ 
3. ยังไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ 

22 
2 
 

0 

91.7 
8.3 

 
0 

รวม 24 100 

 จากข้อมูลที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ 
จ านวน 24 คน เป็นบัณฑิตที่มีงานท าแล้วจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 เป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้
ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ใน
แผนภูมิที่ 4 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ 
 

มีงานท าแล้ว
91.7%

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ

8.3%

ยังไม่ได้ท างานแต่
ก าลังศึกษา

0%
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1.3.4) คณะนิติศาสตร์ 
 
ตารางท่ี  5  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ตามสถานภาพการท างาน 

สถานภาพการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. มีงานท าแล้ว 
2. ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษา

ต่อ 
3. ยังไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ 

29 
2 
0 

93.5 
6.5 
0 

รวม 31 100 

 จากข้อมูลที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จ านวน  
31 คน เป็นบัณฑิตที่มีงานท าแล้วจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 เป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน
และไม่ได้ศึกษาต่อจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ6.5รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 5 

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ 

มีงานท าแล้ว
93.5%

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ

6.5%

ยังไม่ได้ท างานแต่
ก าลังศึกษา

0%
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ทั้งนี้จากแบบสอบถามข้างต้น จะท าให้สามารถแยกประเภทของบัณฑิตได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
บัณฑิตกลุ่มที่มีงานท าแล้วรวมทั้งวิทยาลัยได้จ านวน 1,027 คน คิดเป็นร้อยละ 84.94 (จากบัณฑิต
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,209 คน) บัณฑิตกลุ่มที่ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ 174 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.4 (จากบัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) และบัณฑิตกลุ่มที่ยังไม่ได้ท างานแต่
ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 6 

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตทุกคณะ (จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม       
                                   รวม 1,209 คน)  

 
 
 
 
 
 
 

มีงานท าแล้ว
854.94%

ยังไม่ได้ท างานและ
ไม่ได้ศึกษาต่อ

14.4%

ยังไม่ได้ท างานแต่
ก าลังศึกษา
0.6%
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ตอนท่ี 2 ส าหรับบัณฑิตผู้มีงานท าแล้ว  (จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตาม  
                                                                         สถานภาพการท างาน) 
 2.1) สถานภาพ 
 

คณะ มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

มีงานท าระหว่าง
ศึกษา 

มีงานท าหลัง 
ส าเร็จการศึกษา 

รวมวิทยาลัย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ 193 25.6 242 31.9 323 42.5 758 100.0 
บัญชี 97 33.7 95 33 96 33.3 288 100.0 
นิเทศศาสตร์ - 0.00 6 27.3 16 72.7 22 100.0 
นิติศาสตร์ 13 45.0 11 38.0 5 17.0 29 100.0 

รวม 303 27.62 354 32.27 440 40.11 1097 100.0 
 
 

             จากข้อมูล สรุปได้ว่า สถานภาพของบัณฑิตคณะบรหิารธุรกิจ บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 บัณฑิตที่มีงานท าระหว่างศึกษา จ านวน 242 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.9 และบัณฑิตที่มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
 สถานภาพของบัณฑิตคณะบัญชี บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา จ านวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.7 บัณฑิตที่มีงานท าระหว่างศึกษา จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และบัณฑิตที่มีงาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 สถานภาพของบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิตที่มีงานท าระหว่างศึกษา จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.3       และบัณฑิตที่มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 คน   คิดเป็นร้อยละ 72.7 
สถานภาพของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 บัณฑิตที่มีงานท าระหว่างศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และบัณฑิตที่มีงานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคณะมีงานท าก่อนเข้าศึกษา จ านวน 303 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.6 บัณฑิตมีงานท าระหว่างศึกษา จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 และบัณฑิตที่มีงาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2   ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา
27.62%

มีงานท าระหว่าง
ศึกษา
32.27%

มีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา
40.11%
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 2.2)  หน่วยงานท่ีท า  

หน่วยงาน วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ข้าราชการ/หน่วยงานรัฐ 
2. รัฐวิสาหกิจ 
3. พนักงานบริษัท /องค์กรธุรกิจ

เอกชน 
4. ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 
5. องค์การต่างประเทศ /ระหว่าง

ประเทศ 
6. อ่ืนๆ 

184 
39 

615 
206 

1 
52 

16.8 
3.5 

56.1 
18.8 
0.1 
4.7 

118 
28 

410 
158 

1 
43 

15.6 
3.7 

54.1 
20.8 
0.1 
5.7 

54 
10 

182 
33 
0 
9 

18.8 
3.4 

63.2 
11.5 

0 
3.1 

2 
1 

12 
7 
0 
0 

9 
4.6 

54.6 
31.8 

0 
0 

10 
0 

11 
8 
0 
0 

34.5 
0 

38 
27.5 

0 
0 

รวม 1,097 100 758 100 288 100 22 100 29 100 
  
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่มีงานท าแล้วได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐหรือรับราชการ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 
ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทในองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 410 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.1 ประกอบอาชีพอิสระ /ธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ประกอบอาชีพในองค์การต่างประเทศ /ระหว่างประเทศ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 และประกอบอาชีพในหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 
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 บัณฑิตคณะบัญชีที่มีงานท าแล้วได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐหรือรับราชการ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ประกอบอาชีพในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทในองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 ประกอบอาชีพอิสระ /
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และประกอบอาชีพในหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
               บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่มีงานท าแล้วได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐหรือรับราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ประกอบอาชีพในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทในองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และประกอบอาชีพ
อิสระ/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่มีงานท าแล้วได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐหรือรับราชการ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทในองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5  
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทุกคนที่มีงานท าแล้วได้ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐหรือรับราชการ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 
ประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทในองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 615 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.1 ประกอบอาชีพอิสระ /ธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ประกอบอาชีพในองค์การต่างประเทศ /ระหว่างประเทศ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 และประกอบอาชีพในหน่วยงานอ่ืนๆ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 8 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงหน่วยงานของบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งวิทยาลัย 

 
 
 
   
 

ข้าราชการ/หน่วยงานรัฐ

16.8%
รัฐวิสาหกิจ

3.5%

พนักงานบริษัท
56.1%

ธุรกิจอิสระ
18.8%

องค์การต่างประเทศ
0.1%

อื่นๆ
35%
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 2.3) เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รวมรายได้เสริมอื่นๆ)  

เงินเดือน วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ต่ ากว่า 8,000 บาท 
2. 8,001 – 9,000 บาท 
3. 9,001 – 10,000 บาท 
4. 10,001 – 12,000 บาท 
5. 12,001 – 15,000 บาท 
6. 15,001 – 18,000 บาท 
7. 18,001 – 20,000 บาท 
8. มากกว่า 20,000 บาท 

24 
185 
155 
287 
260 
56 
42 
88 

2.2 
16.9 
14.1 
26.2 
23.7 
5.1 
3.8 
8 
 

15 
144 
116 
189 
176 
35 
32 
51 

2 
19 

15.3 
25 

23.2 
4.6 
4.2 
6.7 

7 
32 
36 
87 
77 
18 
7 

24 

2.4 
11.1 
12.5 
30.2 
26.7 
6.3 
2.4 
8.4 

2 
5 
2 
6 
5 
1 
1 
0 

9.1 
22.7 
9.1 

27.4 
22.7 
4.5 
4.5 
0 

0 
4 
1 
5 
2 
2 
2 

13 

0 
13.8 
3.4 

17.2 
6.9 
6.9 
6.9 

44.9 

รวม 1,097 100 758 100 288 100 22 100 29 100 
 

 
จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่มีงานท าแล้วมีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 2 รายได้ 8,001-9,000 บาท 

จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 19 รายได้ 9,001-10,000 บาท จ านวน   116 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รายได้ 10,001-12,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 
25 รายได้      12,001-15,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รายได้ 15,001-18,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 รายได้ 18,001-20,000 
บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 รายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
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บัณฑิตคณะบัญชีที่มีงานท าแล้วมีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.4 รายได้ 8,001-9,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.1 รายได้ 9,001-10,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รายได้ 10,001-12,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รายได้ 12,001-15,000 บาท 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รายได้ 15,001-18,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รายได้ 18,001-20,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
และรายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 

บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่มีงานท าแล้วมีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.1 รายได้ 8,001-9,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 รายได้ 9,001-10,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 รายได้ 10,001-12,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รายได้ 12,001-15,000 บาท 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 รายได้ 15,001-18,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และรายได้ 18,001-20,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่มีงานท าแล้วมีรายได้ 8,001-9,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 รายได้ 9,001-10,000 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.4 รายได้ 10,001-12,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รายได้ 12,001-15,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 รายได้ 15,001-18,000 บาท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 รายได้ 18,001-20,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.9 

สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่มีงานท าแล้วมีรายได้ต่ ากว่า 8,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.2 รายได้ 8,001-9,000 บาท จ านวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 รายได้ 9,001-10,000 บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 รายได้ 10,001-12,000 บาท จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 
รายได้ 12,001-15,000 บาท จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 รายได้ 15,001-18,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 รายได้ 18,001-20,000 บาท 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 8  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 9 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งวิทยาลัย  
 
 
 

2.2% 16.9%

14.1%

26.2%

23.1%

5.1%
3.8%

8%

ต่ ากว่า 8,000

8,001-9,000

9,001-10,000

10,001-12,000

12,001-15,000

15,001-18,000

18,001-20,000

มากว่า20,000
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 2.4) ความสนใจในการศึกษาต่อในปัจจุบัน  

ความสนใจศึกษาต่อ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ก าลังศึกษาต่อ 
2. สนใจที่จะศึกษาต่อ 
3. ยังไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อ 

22 
513 
562 

2.1 
46.8 
51.1 

9 
353 
396 

1.2 
46.5 
52.3 

8 
126 
154 

2.8 
43.8 
53.4 

0 
16 
6 

0 
72.7 
27.3 

5 
18 
6 

17.2 
62.1 
20.7 

รวม 1,097 100 758 100 288 100 22 100 29 100 
 

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่มีงานท าแล้วก าลังศึกษาต่อจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 สนใจที่จะศึกษาต่อจ านวน 353 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.5 และยังไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อจ านวน 562 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 

บัณฑิตคณะบัญชีที่มีงานท าแล้วก าลังศึกษาต่อจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 สนใจที่จะศึกษาต่อจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และยังไม่ได้คิด
ที่จะศึกษาต่อจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 

บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่มีงานท าแล้วก าลังศึกษาต่อจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 และยังไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.3 

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่มีงานท าแล้วก าลังศึกษาต่อจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 สนใจที่จะศึกษาต่อจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 และยัง
ไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 

สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่มีงานท าแล้ว ก าลังศึกษาต่อจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 สนใจที่จะศึกษาต่อจ านวน 513 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.8 และยังไม่ได้คิดที่จะศึกษาต่อจ านวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 10 
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แผนภูมิที่ 10  แสดงความสนใจในการศึกษาต่อในปัจจุบันของบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งวิทยาลัย 
 
 

ก าลังศึกษาต่อ
2.1%

สนใจศึกษาต่อ
46.8%

ยังไม่คิดศึกษาต่อ
51.1%
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2.5) การใช้ความรู้ท่ีได้จากการเรียนกับงานท่ีท า 
 

การใช้ความรู้กับงานท่ีท า วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ใช้ประโยชน์ได้ด ี
2. ใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง /

ต้องเรียนรู้เพิ่มบางส่วน 
3. ใช้ประโยชน์ได้น้อย /ต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมมาก 
4. ไม่ตรง/ต้องเรียนรู้ใหม่ 

363 
651 

 
34 

 
49 

33.1 
59.3 

 
3.1 

 
4.5 

235 
466 

 
26 

 
31 

31.1 
61.4 

 
3.4 

 
4.1 

110 
156 

 
5 
 

17 

38.2 
54.2 

 
1.7 

 
5.9 

3 
16 

 
2 
 

1 

13.6 
72.7 

 
9.2 

 
4.5 

15 
13 

 
1 
 

0 

51.7 
44.8 

 
3.5 

 
0 

รวม 1,097 100 758 100 288 100 22 100 29 100 
 

 
จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่มีงานท าแล้วมีความคิดเห็นว่า การใช้ประโยชนจากการเรียนในการท างานใช้ประโยชน์ได้ดี จ านวน 

235 คนคิดเป็นร้อยละ 31.1 ใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง/ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วน จ านวน 466 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ใช้ประโยชน์ได้น้อย /ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
มาก จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 และไม่ตรง/ต้องเรียนรู้ใหม่ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1  
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บัณฑิตคณะบัญชีที่มีงานท าแล้วมีความคิดเห็นว่า การใช้ประโยชนจากการเรียนในการท างานใช้ประโยชน์ได้ดี จ านวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 38.2 ใช้
ประโยชน์ได้ปานกลาง/ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วน จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 ใช้ประโยชน์ได้น้อย /ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.7 และไม่ตรง/ต้องเรียนรู้ใหม่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 

บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่มีงานท าแล้วมีความคิดเห็นว่า การใช้ประโยชนจากการเรียนในการท างานใช้ประโยชน์ได้ดี จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 
13.6 ใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง/ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 ใช้ประโยชน์ได้น้อย/ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก จ านวน 2 คน     คิด
เป็นร้อยละ 9.1 และไม่ตรง/ต้องเรียนรู้ใหม่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่มีงานท าแล้วมีความคิดเห็นว่า การใช้ประโยชนจากการเรียนในการท างานใช้ประโยชน์ได้ดี จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 
51.7 ใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง/ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และใช้ประโยชน์ได้น้อย /ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.4  
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่มีงานท าแล้วมีความคิดเห็นว่า การใช้ประโยชนจากการเรียนในการท างานใช้ประโยชน์ได้ดี จ านวน 363 
คนคิดเป็นร้อยละ 33.1 ใช้ประโยชน์ได้ปานกลาง/ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วน จ านวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ใช้ประโยชน์ได้น้อย /ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 และไม่ตรง/ต้องเรียนรู้ใหม่ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 11 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงการใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนกับงานที่ท าของบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งวิทยาลัย  

 
 

ใช้ประโยชน์ได้ดี
33.1%

ใช้ได้ปานกลาง
59.3%

ใช้ได้น้อย
3.1%

ไม่ตรง
4.5%
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ตอนท่ี 3 ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้งานท า 
 3.1) สาเหตุที่ยังไม่ได้ท างาน 
 

สาเหตุ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ยังไม่พร้อมท างาน 
2. รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน 
3. ยังหางานท าไม่ได้ 
4. อ่ืนๆ 

25 
70 
13 
6 

21.9 
61.4 
11.4 
5.3 

20 
52 
7 
0 

25.3 
65.8 
8.9 
0 

4 
15 
6 
6 

12.8 
48.4 
19.4 
19.4 

1 
1 
0 
0 

50 
50 
0 
0 

0 
2 
0 
0 

0 
100 

0 
0 

รวม 114 100 79 100 31 100 2 100 2 100 
  
  จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ยังไม่ได้งานท า มีเหตุผลว่ายังไม่พร้อมท างาน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 รอฟัง
ค าตอบจากหน่วยงาน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และยังหางานท าไม่ได้จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 
 บัณฑิตคณะบัญชีที่ยังไม่ได้งานท า มีเหตุผลว่ายังไม่พร้อมท างาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.4 และยังหางานท าไม่ได้จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 และเหตุผลอื่นๆ จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 19.4 
 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท า มีเหตุผลว่ายังไม่พร้อมท างาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน จ านวน  1 
คน คิดเป็นร้อยละ 50  
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท า มีเหตุผลว่ารอฟังค าตอบจากหน่วยงาน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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 สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทุกคนที่ยังไม่ได้งานท า มีเหตุผลว่ายังไม่พร้อมท างาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 รอฟังค าตอบจาก
หน่วยงาน จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 ยังหางานท าไม่ได้จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และมีเหตุผลอ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 12    
 

 
  

แผนภูมิที่ 12 แสดงสาเหตุที่ยังไม่ได้ท างานของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าทั้งวิทยาลัย 

ยังไม่พร้อมท างาน
22%

รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน
61%

ยังหางานท าไม่ได้
12%

อื่นๆ
5%
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3.2) ปัญหาในการท างานหลังส าเร็จการศึกษา 

ปัญหาในการหางานท า วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ไม่ทราบแหล่งงาน 
2. หางานที่ถูกใจไม่ได้ 
3. ไม่ต้องการสอบแข่งขัน 
4. ขาดผู้สนับสนุน 
5. ขาดบุคคลหรือเงินค้ าประกัน 
6. หน่วยงานไม่ต้องการ 
7. เงินเดือนน้อย 
8. สอบเข้าท างานไม่ได้ 
9. สุขภาพไม่ดี 
10. อ่ืนๆ 

14 
41 
6 
9 
1 
2 
7 
3 
5 

26 

12.3 
36 
5.3 
7.9 
0.8 
1.8 
6.1 
2.6 
4.4 

22.8 

8 
30 
5 
6 
1 
2 
7 
2 
4 

14 

10.1 
38 
6.3 
7.6 
1.3 
2.5 
8.9 
2.5 
5.1 

17.7 

6 
11 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
8 

19.4 
35.5 
3.2 
9.7 
0 
0 
0 

3.2 
3.2 

25.8 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
รวม 114 100 79 100 31 100 2 100 2 100 

  
  
               จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ยังไม่ได้งานท ามีปัญหาในการหางานท าด้านความไม่ทราบแหล่งงาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.1 หางานที่ถูกใจไม่ได้ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ไม่ต้องการสอบแข่งขัน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ขาดผู้สนับสนุน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.6 ขาดบุคคลหรือเงินค้ าประกัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 หน่วยงานไม่ต้องการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 เงินเดือนน้อย จ านวน 7 คน        
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คิดเป็นร้อยละ 8.9 สอบเข้าท างานไม่ได้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 สุขภาพไม่ดี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และอ่ืนๆ จ านวน 14 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 17.7 
 บัณฑิตคณะบัญชีที่ยังไม่ได้งานท ามีปัญหาในการหางานท าด้านความไม่ทราบแหล่งงาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 หางานที่ถูกใจไม่ได้ 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 ไม่ต้องการสอบแข่งขัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ขาดผู้สนับสนุน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 สอบเข้าท างาน
ไม่ได้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 สุขภาพไม่ดี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 
 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท ามีปัญหาในการหางานท าด้านอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ท างานมีปัญหาในการหางานท าด้านอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่ยังไม่ได้งานท ามีปัญหาในการหางานท าด้านความไม่ทราบแหล่งงาน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
หางานที่ถูกใจไม่ได้ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ไม่ต้องการสอบแข่งขัน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ขาดผู้สนับสนุน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.9 ขาดบุคคลหรือเงินค้ าประกัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 หน่วยงานไม่ต้องการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 เงินเดือนน้อย จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.1 สอบเข้าท างานไม่ได้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6 สุขภาพไม่ดี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8   
รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 13 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงปัญหาในการท างานหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าทั้งวิทยาลัย  
 
  

12.3%

36%

5.3%
7.9%0.8%

1.8%

6.1

2.6%

4.4%

22.8%
ไม่ทราบแหล่งงาน

หางานที่ถูกใจไม่ได้

ไม่ต้องการสอบแข่งขัน

ขาดผู้สนับสนุน

ขาดบุคคล/เงินค้ าประกัน

หน่วยงานไม่ต้องการ

เงินเดือนน้อย

สอบเข้าท างานไม่ได้

สุขภาพไม่ดี

อื่นๆ
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 3.3) ความสนใจและความต้องการในการศึกษาต่อ 

ความสนใจ/ความต้องการในการศึกษา
ต่อ 

วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 

1. สนใจที่จะศึกษาต่อ 
2. ยังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ 
3. ไม่สนใจ/ไม่ต้องการศึกษาต่อ 

32 
65 
17 

28 
57 
15 

26 
40 
13 

32.9 
50.6 
16.5 

6 
21 
4 

19.4 
67.7 
12.9 

0 
2 
0 

0 
100 

0 

0 
2 
0 

0 
100 

0 
รวม 114 100 79 100 31 100 2 100 2 100 

  
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ยังไม่ได้งานท าสนใจที่จะศึกษาต่อจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ยังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 และไม่สนใจ/ไม่ต้องการศึกษาต่อ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
 บัณฑิตคณะบัญชีที่ยังไม่ได้งานท าสนใจที่จะศึกษาต่อจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ยังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 และ
ไม่สนใจ/ไม่ต้องการศึกษาต่อ จ านวน 4 คน คิดเป็น   ร้อยละ 12.9 
 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท ายังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท ายังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่ยังไม่ได้งานท าสนใจที่จะศึกษาต่อ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ยังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57 และไม่สนใจ/ไม่ต้องการศึกษาต่อ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 14 
 



49 
 

 
 

แผนภูมิที่ 14 แสดงความสนใจและความต้องการในการศึกษาต่อของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าทั้งวิทยาลัย  
 
 
 
 

สนใจที่จะศึกษาต่อ
28%

ยังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ
57%

ไม่สนใจ
15%
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 3.4) เหตุผลท่ียังไม่ศึกษาต่อ 

เหตุผล วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. เงินทุน 
2. ขอท างานก่อน 
3. สภาพครอบครัว 
4. การจัดสรรเวลา 
5. อ่ืนๆ 

47 
40 
6 

17 
4 

41.2 
35.1 
5.3 
15 
3.4 

39 
21 
4 

13 
2 

49.4 
26.6 
5.1 

16.5 
2.4 

8 
17 
2 
3 
1 

25.8 
54.8 
6.5 
9.7 
3.2 

0 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 

50 
50 

0 
2 
0 
0 
0 

0 
100 

0 
0 
0 

รวม 114 100 79 100 31 100 2 100 2 100 
  

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ยังไม่ได้งานท ามีเหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลด้านเงินทุน จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 ขอ
ท างานก่อน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 สภาพครอบครัว จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1 การจัดสรรเวลา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และอ่ืนๆ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 บัณฑิตคณะบัญชีที่ยังไม่ได้งานท ามีเหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลด้านเงินทุน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ขอท างานก่อน จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.8 สภาพครอบครัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 การจัดสรรเวลา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท ามีเหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลด้านการจัดสรรเวลา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และอ่ืนๆ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้งานท ามีเหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลด้านขอท างานก่อน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่ยังไม่ได้งานท ามีเหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลด้านเงินทุก จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 ขอท างาน
ก่อน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 สภาพครอบครัว จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 การจัดสรรเวลา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และอ่ืนๆ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 15 
 

 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงเหตุผลที่ยังไม่ศึกษาต่อของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าทั้งวิทยาลัย 

เงินทุน
41.2%

ขอท างานก่อน
35.1%

สภาพครอบครัว
5.3%

การจัดสรรเวลา
15%

อื่นๆ
3.4%
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ตอนท่ี 4 ส าหรับผู้ที่ศึกษาต่อ (ท้ังบัณฑิตที่มีงานท าและยังไม่ได้ท างาน) 
 4.1) ระดับท่ีท่านก าลังศึกษาต่อ 

ระดับท่ีก าลังศึกษาต่อ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ระดับปริญญาโท 
2. ระดับปริญญาตรีใบที่ 2 

14 
33 

29.7 
70.3 

10 
24 

29.5 
70.5 

1 
7 

12.5 
87.5 

0 
0 

0 
0 

3 
2 

60 
40 

รวม 47 100 34 100 8 100 0 0 5 100 
 

 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจทั้งหมดที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และระดับ
ปริญญาตรีใบที่ 2 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 
 บัณฑิตคณะบัญชีทั้งหมดที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และระดับปริญญาตรีใบที่ 2 จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ทั้งหมดที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และระดับปริญญาตรีใบที่ 2 จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และระดับปริญญาตรีใบที่ 
2 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 16 
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แผนภูมิที่ 16 แสดงระดับที่ท่านก าลังศึกษาต่อของบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

ระดับปริญญาโท
29.7%

ระดับปริญญาตรีใบที่ 2
70.3%
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 4.2) สาขาวิชาที่บัณฑิตก าลังศึกษาต่อ 

สาขาท่ีศึกษาต่อ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. สาขาวิชาเดิมที่เคยเรียน 
2. สาขาวิชาอ่ืนๆ 

26 
21 

55.3 
44.7 

14 
20 

41.2 
58.8 

7 
1 

87.5 
12.5 

0 
0 

0 
0 

5 
0 

100 
0 

รวม 47 100 34 100 8 100 0 0 5 100 
  

 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิมที่เคยเรียน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 และก าลังศึกษา
ต่อในสาขาวิชาอ่ืนๆ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 
 บัณฑิตคณะบัญชีที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิมที่เคยเรียน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และก าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืนๆ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิมที่เคยเรียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ศึกษาต่อ ก าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาเดิมที่เคยเรียน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และก าลังศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาอ่ืนๆ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 17 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงสาขาวิชาที่ก าลังศึกษาต่อของบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม  
 
 

 
 

สาขาเดิมที่เคยเรียน
55.3%

สาขาวิชาอื่นๆ
44.7%
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 4.3) ประเภทของสถาบันการศึกษา 

ประเภทของสถาบัน วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชี ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. รัฐบาลในประเทศ 
2. เอกชนในประเทศ 
3. ต่างประเทศ 

15 
32 
0 

32 
68 
0 

4 
30 
0 

11.8 
88.2 

0 

7 
1 
0 

87.5 
12.5 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 
0 

80 
20 
0 

รวม 47 100 34 100 8 100 0 0 5 100 
 

 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจทั้งหมดที่ศึกษาต่อก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษารัฐบาลในประเทศ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
และสถาบันเอกชนในประเทศ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 
 บัณฑิตคณะบัญชีทั้งหมดที่ศึกษาต่อก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษารัฐบาลในประเทศ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และสถาบันเอกชนใน
ประเทศ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ทั้งหมดที่ศึกษาต่อก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษารัฐบาลในประเทศ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และสถาบันเอกชนใน
ประเทศ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ศึกษาต่อก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษารัฐบาลในประเทศ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และสถาบัน
เอกชนในประเทศ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 68  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 18 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงประเภทของสถาบันการศึกษาของบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม  

 
 
 

รัฐบาลในประเทศ
32%

เอกชนในประเทศ
68%

ต่างประเทศ
0%
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4.4) เหตุผลท่ีท าให้สนใจศึกษาต่อ 

เหตุผลท่ีศึกษาต่อ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. เป็นความต้องการของ

ผู้ปกครอง 
2. ต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสาย

งาน 
3. ได้รับทุนศึกษาต่อ 
4. ต้องการวุฒิสูงขึ้น 
5. อ่ืนๆ 

4 
 

24 
 

5 
14 
0 

8.5 
 

51.1 
 

10.6 
29.8 

0 

4 
 

21 
 

5 
4 
0 

11.8 
 

61.8 
 

14.6 
11.8 

0 

0 
 

3 
 

0 
5 
0 

0 
 

37.5 
 

0 
62.5 

0 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 

0 
 

0 
 

0 
5 
0 

0 
 

0 
 

0 
100 

0 
รวม 47 100 34 100 8 100 0 0 5 100 

  
 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจทั้งหมดที่ศึกษาต่อมีเหตุผลที่ท าให้สนใจศึกษาต่อ เน่ืองจาก เป็นความต้องการของผู้ปกครองจ านวน  4 
คน คิดเป็นร้อยละ  11.8 ต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสายงาน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 ได้รับทุนศึกษาต่อ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 และต้องการ
วุฒิการศึกษาสูงขึ้น จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 บัณฑิตคณะบัญชีทั้งหมดที่ศึกษาต่อมีเหตุผลที่ท าให้สนใจศึกษาต่อ เน่ืองจาก เป็นความต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสายงาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 และต้องการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ทั้งหมดที่ศึกษาต่อมีเหตุผลที่ท าให้สนใจศึกษาต่อ เน่ืองจาก ต้องการวุฒิการศึกษาสูงขึ้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ศึกษาต่อมีเหตุผลที่ท าให้สนใจศึกษาต่อ เน่ืองจากเป็นความต้องการของผู้ปกครองจ านวน  4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.5 ต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสายงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 ได้รับทุนศึกษาต่อ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และต้องการวุฒิการศึกษา
สูงขึ้น จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 19 
 

 
 

แผนภูมิที่ 19 แสดงเหตุผลที่ท าให้สนใจศึกษาต่อของบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม  

เป็นความต้องการของ
ผู้ปกครอง
8.5%

ต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสาย
งาน
51.1%

ได้รับทุนการศึกษา
10.6%

ต้องการวุฒิการศึกษา
29.8%

อื่นๆ
0%
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 4.5) ปัญหาในการศึกษาต่อ 

ปัญหาในการศึกษาต่อ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. ความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 
2. เงินทุน 
3. สภาพครอบครัว 
4. การจัดสรรเวลา 
5. ไม่มีปัญหา 

0 
0 
1 

30 
16 

0 
0 

2.1 
63.8 
341 

0 
0 
0 

23 
11 

0 
0 
0 

67.6 
32.4 

0 
0 
1 
5 
2 

0 
0 

12.5 
62.5 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
3 

0 
0 
0 

40 
60 

รวม 47 100 34 100 8 100 0 0 5 100 
  

 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจทุกคนที่ศึกษาต่อมีปัญหาในการศึกษาต่อเน่ืองจาก การจัดสรรเวลา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 67.6 
และไม่มีปัญหา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
 บัณฑิตคณะบัญชีทุกคนที่ศึกษาต่อมีปัญหาในการศึกษาต่อเน่ืองจาก สภาพครอบครัว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 การจัดสรรเวลา จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.5 และไม่มีปัญหา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ศึกษาต่อมีปัญหาในการศึกษาต่อเน่ืองจาก การจัดสรรเวลา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และไม่มีปัญหา จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตทุกคนที่ศึกษาต่อมีปัญหาในการศึกษาต่อเน่ืองจาก สภาพครอบครัว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 การจัดสรร
เวลา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 และไม่มีปัญหา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 20 
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แผนภูมิที่ 20 แสดงปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม  
 
 
 
 

ความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ
0%

เงินทุน
0%

สภาพครอบครัว
2.1%

การจัดสรรเวลา
63.8%

ไม่มีปัญหา
34.1%
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ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 
 5.1) รายวิชาที่ควรเพิ่มในหลักสูตรเพื่อเอื้อต่อการประกอบอาชีพของวิทยาลัย  
                        5.1.1)  วิชาภาษาอังกฤษ 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
บริหารธุกิจ 512 68.82 
บัญช ี 195 26.21 
นิเทศศาสตร์ 17 2.84 
นิติศาสตร์ 20 2.69 

รวม 744 100 

 
          สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่ม
รายวิชา ภาษาอังกฤษ จ านวน 744 คน  เป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.82  คณะบัญชี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 26.21  คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.84  และคณะนิติศาสตร์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2 .69  รายละเอียดการเปรียบเทียบ
แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 21   
   

 
 
 
แผนภูมิที่ 21 แสดงรายวิชาภาษาอังกฤษที่ควรเพิ่มในหลักสูตรเพื่อเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ  
                        

บริหารธุรกิจ 
68.82%

บัญชี 26.21%

นิเทศศาสตร์ 
2.84%

นิติศาสตร์ 2.69%
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                           5.1.2) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
บริหารธุกิจ 387 70.75 
บัญช ี 138 25.23 
นิเทศศาสตร์ 11 2.01 
นิติศาสตร์ 11 2.01 

รวม 547 100 

 
          สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่ม
รายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 547 คน  เป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จ านวน  387คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.75 คณะบัญชี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23  คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.01 และคณะนิติศาสตร์ จ านวน 11คน คิดเป็นร้อยละ 2 .01  รายละเอียดการ
เปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 22    
 

 
 
แผนภูมิที่22   แสดงรายวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ที่ควรเพิ่มในหลักสูตรเพื่อเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ  
 
 

บริหารธุรกิจ
70.75%

บัญชี
25.23%

นิเทศศาสตร์
2.01%

นิติศาสตร์
2.01%
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                            5.1.3)  วิชาการฝึกปฏิบัติงานจริง 

คณะ จ านวน ร้อยละ 
บริหารธุกิจ 433 73.89 
บัญช ี 122 20.82 
นิเทศศาสตร์ 16 2.73 
นิติศาสตร์ 15 2.56 

รวม 586 100 

 
          สรุปรวมทั้งวิทยาลัยพบว่า บัณฑิตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่ม
รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานจริง จ านวน 586 คน   เป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ จ านวน  433 คน คิด
เป็นร้อยละ 73 .89 คณะบัญชี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 20.82   คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.73 และคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 5คน คิดเป็นร้อยละ 2 .56  รายละเอียดการ
เปรียบเทียบแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 23 
 

 
 

แผนภูมิที่ 23  แสดงรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานจริงที่ควรเพิ่มในหลักสูตรเพื่อเอ้ือต่อการประกอบ  
                          อาชีพ 

บริหารธุรกิจ
73.89%

บัญชี
20.82%

นิเทศศาสตร์
2.73%

นิติศาสตร์
2.56%
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 5.2) ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 

ระดับความพึงพอใจ วิทยาลัย ร้อยละ บริหารฯ ร้อยละ บัญชีฯ ร้อยละ นิเทศฯ ร้อยละ นิติฯ ร้อยละ 
1. มาก 
2. ปานกลาง 
3. น้อย 

641 
554 

8 

53.2 
46.2 
0.7 

414 
412 

8 

49.6 
49.4 

1 

192 
125 

0 

60.6 
39.4 

0 

8 
16 
0 

33.3 
66.7 

0 

27 
4 
0 

87.1 
12.9 

0 
รวม 1,209 100 837 100 317 100 24 100 31 100 

 
 จากข้อมูลสรุปได้ว่า บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนระดับมาก จ านวน 414 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 ระดับปานกลาง จ านวน 412 คิดเป็นร้อยละ 49.4 และระดับน้อย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
 บัณฑิตคณะบัญชีที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนระดับมาก จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 และ
ระดับปานกลาง จ านวน 125 คิดเป็นร้อยละ 39.4 
 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนระดับมาก จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
และระดับปานกลาง จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 66.7 
 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนระดับมาก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 
และระดับปานกลาง จ านวน 4 คิดเป็นร้อยละ 12.9  
 สรุปรวมทั้งวิทยาลัย พบว่า บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียนระดับมาก จ านวน 641 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53. ระดับปานกลาง จ านวน 557 คิดเป็นร้อยละ 45.8 และระดับน้อย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงไว้ใน      
แผนภูมิที่ 24 
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แผนภูมิที่ 24   แสดงความพึงพอใจต่อหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน 
 
 

 

มาก
53.2%

ปานกลาง
46.2%

น้อย
0.7%



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  งานวิจัยเร่ือง ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ์ ปี

การศึกษา 2554-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 

2554 – 2555  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Research)  โดยมีประชากรเป็นบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา  คณะ

บริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะนิติศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี 

(เทียบโอน) ในปีการศึกษา  2554-2555 ที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,245 คน เมื่อแจกแบบสอบถาม

ประชากรทั้งหมดแล้ว ได้รับคืนกลับมา 1,209 ชุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.1 ของจ านวนบัณฑิต

ทั้งหมด  เคร่ือง มือในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  ภาวะ การมีงานท าของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 -2555 จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภาวะการท างาน ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลความคิดเห็นอย่างไรต่อ

การจัดการเรียนการสอน ข้อมูลคุณลักษณะตามการรับรู้ของตนเอง ข้อมูลความเห็นต่อการน า

ความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ การส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2554 -2555 ด าเนินการโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในวันซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที ่25 มกราคม 

2556 และหลังจากนักวิจัยท าการเก็บข้อมูลแล้วจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติในการประมวลผลและการวิเคราะห์โดยใช้ การหาค่าสถิติพื้นฐาน การแจกแจงความถี่  

(Frequency) ร้อยละ  (Percentage) เพื่ออธิบาย ถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล สภาพการมีงานท า การ

ประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จ การศึกษา และข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการหางานท าของผู้ส าเร็จ

การศึกษา และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ว่าดังนี้ 

 1. ข้อมูลเบื้องต้นและสถานภาพการท างานปัจจุบัน พบว่า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 1,245 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,209 คน โดยคณะบริหารธุรกิจมีจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 862 คน  คณะบัญชี 326 คน คณะ   นิเทศศาสตร์จ านวน 24 คน คณะนิติศาสตร์
จ านวน 33 คน ในขณะที่เมื่อแยกรายคณะแล้วมีผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้ คณะบริหารธุรกิจมีผู้ตอบ



68 
 

แบบสอบถาม จ านวน 837 คน คิดเป็นร้อยละ 97  คณะบัญชี จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2 
คณะนิเทศศาสตร์ จ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 100  และคณะนิติศาสตร์จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.8 

2. สถานภาพการท างานปัจจุบันของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่มีงาน
ท าแล้วรวมทั้งวิทยาลัยมีจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือ บัณฑิตกลุ่มที่ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษา 
และบัณฑิตกลุ่มที่ยังไม่ได้ท างานแต่ก าลังศึกษาต่อ ตามล าดับ 

  2.1)  เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งหมด พบว่ามีงานท าหลังส าเร็จ
การศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ มีงานท าระหว่างศึกษา และมีงานท าก่อนเข้าศึกษา ตามล าดับ 

  2.2) เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งหมด พบว่าท างานเป็นพนักงาน
บริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน มากที่สุด รองลงมาคือ ธุรกิจอิสระ / เจ้าของกิจการ ข้าราชการ / 
หน่วยงานรัฐ ประกอบอาชีพอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่างประเทศ / ระหว่างประเทศ ตามล าดับ 

  2.3) ส าหรับบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งหมด พบว่ามีเงินเดือนเฉลี่ย 10,001 – 12,000 
บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 12,001 – 15,000 บาท 8,001 – 9,000 บาท 9,001 – 10,000 บาท มากกว่า 
20,000 บาท 15,001 – 18,000 บาท 18,001 – 20,000 บาท และ ต่ ากว่า 8,000 บาท ตามล าดับ 

  2.4) เมื่อแยกเฉพาะบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งหมด  พบว่ายังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ สนใจที่จะศึกษาต่อ และก าลังศึกษาต่อ ตามล าดับ 

  2.5) เมื่อแยกเฉพาะบัณฑิตที่มีงานท าแล้วทั้งหมด มีความคิดเห็นว่าถ้าใช้ประโยชน์
จากความรู้ที่เรียนมากับงานที่ท าได้ปานกลาง / ต้องเรียนรู้เพิ่มบางส่วน มากที่สุด รองลงมาคือ ใช้
ประโยชน์ได้ดี ไม่ตรง / ต้องเรียนรู้ใหม่ และใช้ประโยชน์ได้น้อย / ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาก 
ตามล าดับ 

 3. สถานภาพของบัณฑิตท่ียังไม่ได้งานท า พบว่า  
  3.1) เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า  พบว่า สาเหตุที่ยังไม่ได้งานท า

เพราะรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน มากที่สุด รองลงมาคือ ยังไม่พร้อมท างาน ยังหางานท าไม่ได้ และ 
เหตุผลอื่นๆ ตามล าดับ 

  3.2) เมื่อพิจารณาแยกเฉพาะบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า  พบว่า มีปัญหาในการท างาน
หลังส าเร็จการศึกษา เพราะหางานที่ถูกใจท าไม่ได้ มากที่สุด รองลงมาคือเหตุผลอื่นๆ ไม่ทราบ
แหล่งงาน ขาดผู้สนับสนุน เงินเดือนน้อย ไม่ต้องการสอบแข่งขัน สุขภาพไม่ดี และ สอบเข้าท างาน
ไม่ได้ ตามล าดับ 

  3.3)  ส าหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า  พบว่ายังไม่คิดที่จะศึกษาต่อ มากที่สุด 
รองลงมาคือ สนใจที่จะศึกษาต่อ และ ไม่สนใจ /    ไม่ต้องการศึกษาต่อ ตามล าดับ 
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  3.4) เมื่อแยกเฉพาะบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า  พบว่า เหตุผลที่ไม่ศึกษาต่อ เพราะ
เงินทุน มากที่สุด รองลงมาคือ ขอท างานก่อน การจัดสรรเวลา สภาพครอบครัว และ เหตุผลอื่นๆ 
ตามล าดับ 

 4. สถานภาพของบัณฑิตผู้ท่ีศึกษาต่อ  พบว่า  
  4.1) เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่ก าลั ’ศึกษาต่อ พบว่า ระดับที่ก าลังศึกษาคือ

ปริญญาตรีใบที่ 2 มากที่สุด และระดับปริญญาโท ตามล าดับ 
  4.2)  เมื่อพิจารณาเฉพาะบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ พบว่า สาขาที่ก าลังศึกษาต่อเป็น

สาขาวิชาเดิมที่เรียนมากที่สุด รองลงมาคือ สาขาวิชาอ่ืนๆ ตามล าดับ 
  4.3)  ส าหรับบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ พบว่า ประเภทของสถาบันการศึกษาที่

บัณฑิตก าลังศึกษาต่อ ได้แก่ เอกชนในประเทศ มากที่สุด รองลงมาคือ รัฐบาลในประเทศ ตามล าดับ 
  4.4)  เมื่อแยกเฉพาะบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ พบว่า เหตุผลที่ท าให้สนใจศึกษาต่อ

เพราะต้องการใช้วุฒิที่ตรงกับสายงาน มากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการวุฒิสูงขึ้น ได้รับทุนการศึกษา 
และเป็นความต้องการของผู้ปกครอง ตามล าดับ 

  4.5) เมื่อ แยกเฉพาะบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่อ พบว่า ปัญหาในการศึกษาต่อ มี
ดังนี้คือ การจัดสรรเวลา มากที่สุด รองลงมาคือ ไม่มีปัญหาอะไร และ สภาพครอบครัว ตามล าดับ 

 5. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ พบว่า  
  5.1) จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า รายวิชาที่ควรเพิ่มใน

หลักสูตรเพื่อเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ คือ ภาษาอังกฤษ มากที่สุด รองลงมาคือ การฝึกปฏิบัติจริง 
การใช้คอมพิวเตอร์ โดยที่ โปรแกรมบัญชี และการใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่ในล าดับที่เท่ากัน วิธีการ
วิจัย และอื่นๆ ตามล าดับ 

  5.2) จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจ มาก มากที่สุด รองลงมาคือ ปานกลาง 
และ น้อย ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                   1.  ควรพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติและเพิ่มทักษะที่จ าเป็นอ่ืน ๆ มากขึ้น เช่น 
ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
                   2. ควรพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล   เพื่อท าให้
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บัณฑิตในแต่ละสาขามีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีความมั่นใจใน
การหางานท าหรือประกอบอาชีพมากขึ้น   
            3.  ผลการวิจัยพบว่าบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า สาเหตุอาจเป็นเพราะไม่ทราบแหล่งงานและหา
งานถูกใจไม่ได้  วิทยาลัยจึงควรให้ข้อมูลในช่วงปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญสถานประกอบการเปิดตลาด
นัดแรงงาน เพื่อให้ทราบถึงประเภทของงาน แหล่งงาน ต าแหน่งงานที่ รับ  
 
             2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
  1) ควรพิจารณาผลการศึกษา เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน หลักสูตร แผนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจท าให้บัณฑิตมีแนวโน้มที่จะได้งานที่ตรงตามสายที่เรียนอย่างมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2) ควรมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามสถานประกอบการต่างๆ ที่บัณฑิตท างาน 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อบัณฑิต เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
การศึกษาในวิทยาลัยต่อไป 
  3) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ / การฝึกงานควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอนในห้องเรียนด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อสนับสนุนความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
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