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รายงานการวิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑติ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปการศึกษา 2551 

 
 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2551 ไดจัดทําข้ึนเพื่อศึกษาถึง

ภาวะการมีงานทําของบัณฑติมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนสาเหตุของการไมมีงานทํา  ปญหาการ
ทํางานของบัณฑิต ความตองการดานการศึกษาตอของบัณฑิต  รวมถึงการศึกษาเกีย่วกับสภาพการทํางาน
ในดานตางๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลันรามคําแหง รุนปการศึกษา 2551  

 ในการสํารวจครั้งนี้ สํารวจเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 
2551 ขอมูลสํารวจ  ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2552 มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังส้ิน 17,501 
คน จากคณะตางๆ 12 คณะ 22 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยบัณฑิตไดตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
16,501 คน คิดเปนรอยละ 94.29 ของผูสําเร็จการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ซ่ึงจัดทําโดยสถาบันคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง อางอิงตามแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดข้ึนใหใชรวมกัน และเพิ่มเติมขอมูลในสวนการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยรามคําแหง   

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดใหผู สําเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2551 กรอก
แบบสอบถามผานทางเว็บไซด http://www.mis.ru.ac.th/ru_job.jsp  โดยมีการกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษา
ใช username และ password เขาสูระบบ เพื่อยืนยันตัวตน เขากรอกแบบสอบถาม และมีการแจงใหผูสําเร็จ
การศึกษาท่ียังไมมีงานทํา หรือ มีการเปล่ียนแปลงงานเขาปรับปรุงขอมูลในเว็บไซดดังกลาวอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการถายโอนขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและขอมูลการตอบแบบสอบถามภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตจากฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย และสงเขาสูฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทางเว็บไซด http://www.job.mua.go.th  ตามระยะเวลาที่สกอ. กําหนดแลว 

 
และไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลไดดังนี ้

http://www.mis.ru.ac.th/ru_job.jsp
http://www.mis.ru.ac.th/ru_job.jsp
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1. รายงานการวิเคราะหของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง รุนปการศึกษา 2551 

                   
 

แผนภูมิแสดง จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา รุนปการศึกษา 2551 
 และจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา 

 
จากแผนภูมิท่ี 1 จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา รุนปการศึกษา 2551 จํานวน 17,501 คน 

และจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทํา จํานวน 16,501 คน คิดเปนรอยละ 94.29 
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แผนภูมิแสดง  จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแบงแยกตามเพศ 
 
  ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จาก 12 คณะ 22 สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมท้ังส้ิน 16,501 คน โดยเปนเพศชาย จํานวน 
7,026 คน คิดเปนรอยละ 42.6  เปนเพศหญิง จํานวน 9,475  คน คิดเปนรอยละ 57.4  (จํานวนขอมูล ณ วนัท่ี 
29 ธันวาคม 2552) 
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รายงานสรุปการตอบแบบสอบถาม ปการศึกษา 2551   (ขอมูล วันท่ี 29 ธันวาคม 2552) 
 

 

คณะ 
จํานวนบัณฑิต
ท้ังหมด (คน) 

รอยละ 
จํานวน

บัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละ 

จํานวน
บัณฑิตท่ีไม

ตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละ 

1.คณะนิตศิาสตร 2,982 17.04 2,745 18.07 237 23.70 
2.คณะบริหารธุรกิจ 2,432 13.90 2,055 14.74 377 37.70 
3.คณะมนษุยศาสตร 2,981 17.03 2,936 18.07 45 4.50 
4. คณะศึกษาศาสตร 381 2.18 379 2.31 2 0.20 
5. คณะวิทยาศาสตร 456 2.61 442 2.76 14 1.40 
6. คณะรัฐศาสตร 7,677 43.87 7,404 46.52 273 27.30 
7. คณะเศรษฐศาสตร 255 1.46 223 1.55 32 3.20 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร 127 0.73 120 0.77 7 0.70 
9. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 167 0.95 164 1.01 3 0.30 
10. สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 0.01 1 0.01 0 0.00 
11. สถาบันการศึกษานานาชาติ 42 0.24 32 0.25 10 1.00 

รวม 17,501 100.00 16501 100.00 1,000 100.00 
 

ในการสํารวจการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2551  มี
ผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 17,501 คน โดย คณะรัฐศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษามากท่ีสุดจํานวน 7,677  คน 
คิดเปนรอยละ 43.87 ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาไดแก คณะนิติศาสตร จํานวน 
2,982  คน คิดเปนรอยละ17.04  คณะมนุษยศาสตร จํานวน 2,981  คน คิดเปนรอยละ17.03 คณะ
บริหารธุรกิจ จํานวน 2,432 คน คิดเปนรอยละ 13.90  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 456  คน คิดเปนรอยละ
2.61 คณะศึกษาศาสตร จํานวน 381  คน คิดเปนรอยละ 2.18 คณะเศรษฐศาสตร  จํานวน 255  คน คิด
เปนรอยละ 1.46 คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน จํานวน 167  คน คิดเปนรอยละ 0.95 คณะ
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 127  คน คิดเปนรอยละ0.73  สถาบันการศึกษานานาชาติ  จํานวน 42  คน คิด
เปนรอยละ 0.24 สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 0.01 ตามลําดับ 
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แผนภูมิ แสดงจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามคณะ 

 
จากแผนภูมิท่ี 3 จะเหน็ไดวา ในการสํารวจการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา 2551 มีบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามรวมท้ังส้ิน 16,501 คน โดย คณะ
รัฐศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษามากท่ีสุดจํานวน 7,404  คน คิดเปนรอยละ 46.52 ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  รองลงมาไดแก คณะมนษุยศาสตร จํานวน 2,936 คน คิดเปนรอยละ 
18.07  คณะนติิศาสตร จํานวน 2,745 คน คิดเปนรอยละ 18.07 คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 2,055 
คน คิดเปนรอยละ 14.74  คณะวิทยาศาสตร จํานวน 456 คน คิดเปนรอยละ 2.61 คณะศึกษาศาสตร 
จํานวน 379  คน คิดเปนรอยละ 2.31 คณะเศรษฐศาสตร  จํานวน 223  คน คิดเปนรอยละ 1.55 
คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน จํานวน 164  คน คิดเปนรอยละ 1.01 คณะวิศวกรรมศาสตร 
จํานวน 120  คน คิดเปนรอยละ 0.77 สถาบันการศึกษานานาชาติ  จํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 
0.25 สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.01  ตามลําดับ 
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2. รายงานการวิเคราะหการมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2551 

 

 
 

แผนภูมิ แสดงสถานะการทํางานและการศึกษาตอ 

    

สถานภาพการทํางานของบัณฑิต จํานวน (คน) รอยละ 

ทํางานแลว 6,886 41.73 

ยังไมไดทํางานและมิไดศึกษาตอ 8,497 51.49 

กําลังศึกษาตอ 1118 6.78 

  รวมท้ังหมด 16,501 100.00   
 
จากรายงานสรุปสถานภาพการทํางานของบัณฑิต ประจําป 2551 นั้น มีบัณฑิตท่ีมีงานทํา

แลวจํานวน 6,886 คน คิดเปนรอยละ 41.73 ของบัณฑิตท้ังหมด มีบัณฑิตยังไมไดทํางานและมิได
ศึกษาตอ จํานวน 8,497 คน คิดเปนรอยละ 51.49  และบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาตออีก จํานวน  1118 
คน  คิดเปนรอยละ  6.78 
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แผนภูมิ สถานภาพนักศึกษาท่ีมีงานทําแลวแบงแยกตามเพศ 
 
 จากแผนภูมิ บัณฑิตท่ีจบการศึกษา 2551และมีงานทําแลวพบวาเพศหญิงสามารถหางาน
ทําไดมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีจํานวน 4,018 คน คิดเปนรอยละ 58.4 และเพศชายสามารถ
หางานทําไดจาํนวน 2,868 คน คิดเปนรอยละ 41.7 เปนไปตามอัตราสวนจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
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แผนภูมิ แสดงสถานภาพการทํางานของบัณฑิตจําแนกตามคณะวิชา 
 

จากแผนภูมิจะเห็นไดวา ในการสํารวจการมีงานทําของปริญญาตรี ปการศึกษา 2551  มีผู
มีงานทํา 6,886 คน คณะท่ีบัณฑิตสามารถหาไดมากท่ีสุดไดแก คณะรัฐศาสตร จํานวน 3,489 คน คิดเปน
รอยละ  50.67 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร จํานวน 1,259  คน คิดเปนรอยละ 18.28  คณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน 919  คน คิดเปนรอยละ 13.35 คณะนิติศาสตร จํานวน 711  คน คิดเปนรอยละ  10.33 คณะ
วิทยาศาสตร จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ  2.85  คณะศึกษาศาสตร จํานวน 157 คน  คิดเปนรอยละ  
2.28 คณะเศรษฐศาสตร จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ  1.02 คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน จํานวน 
51 คน คิดเปนรอยละ  0.74 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ  0.39 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  0.10 (สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพไมมีผูมีงานทํา)  ตามลําดับ 
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ระยะเวลาในการหางานทําของบัณฑิต 
 จากจํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําท้ังส้ิน 6886 คนนั้น บัณฑิตท่ีไดงานทําสวนใหญจะมีงานทํา

กอนเขามาศึกษาหรือไดงานทําระหวางศึกษาจํานวน 3,363 คน  คิดเปนรอยละ 48.84 หางานทําไดทันที
หลังจบการศึกษา 2,192 คน คิดเปนรอยละ 31.83 หางานทําไดหลังจากจบการศึกษาแลว 1-2 เดือนจาํนวน  
576  คน คิดเปนรอยละ 8.36 หางานทําไดหลังจากจบการศึกษาแลว 3-6 เดือนจํานวน 336 คน คิดเปนรอย
ละ 4.88 หางานทําไดหลังจากจบการศึกษาแลวมากกวา 1 ป 241 คน คิดเปนรอยละ 3.50 หางานทําได
หลังจากจบการศึกษาแลว 7-9 เดือนจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 1.44 และหางานทําไดหลังจากจบ
การศึกษาแลว 10-12 เดือน 79 คน  คิดเปนรอยละ 1.15   

 

 
 

แผนภูมิ  แสดงระยะเวลาท่ีใชในการหางานทําของ บณัฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงรุนปการศึกษา 2551  
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ลักษณะอาชีพของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 
 

 
  

แผนภูมิ  แสดงอาชพีของบัณฑิตท่ีมีงานทํา 
 

บัณฑิตนยิมประกอบอาชีพพนักงานบริษทั/องคกรธุรกิจเอกชนเปนอันดับหนึ่ง 

จํานวน 4,071 คน คิดเปนรอยละ 59.12  อาชีพท่ีนิยมรองลงมา คือ ขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ 

จํานวน 1,513 คน คิดเปนรอยละ 21.97  ประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ จาํนวน 651 คน 

คิดเปนรอยละ  9.45 ประกอบอาชีพอื่น ๆ จํานวน 487 คน คิดเปนรอยละ  7.07 รัฐวสิาหกิจ จํานวน 

153 คน คิดเปนรอยละ 2.22 และ พนกังานองคกรตางประเทศ/ประกอบอาชีพที่ตางประเทศ 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ  0.16 (ตามลําดับ) 
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แผนภูมิ แสดงสถานภาพนักศึกษาท่ีไมมีงานทํา แบงแยกตามเพศ 
 

 จากแผนภูมิ  บัณฑิตท่ีจบการศึกษา 2551และยังไมมีงานทําพบวา เปนเพศหญิงจํานวน 5,457 คน 
คิดเปนรอยละ 56.8  และ เปนเพศชาย จํานวน  4,158  คน คิดเปนรอยละ 43.2  ซ่ึงเปนไปตามอัตราสวน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
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รายงานสรุปจํานวนบัณฑิตท่ีไมมีงานทําจําแนกตามสาเหตุ  ประจําป 2551  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   

สาเหตุท่ียังไมไดงาน จํานวน (คน)  รอยละ 

หางานทําไมได 3457 35.9 

ยังไมประสงคทํางาน 2194 22.8 

รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 1674 17.4 

อ่ืนๆ (ระบุ) 1172 12.2 

กําลังศึกษาตอ 1118 11.6 

  รวมท้ังหมด 9615 100.00 
 

  

                     พบวา จํานวนบัณฑิตท่ียังไมมีงานทําจําแนกตามสาเหตุไดดังนี ้
 สาเหตุหลักของบัณฑิตท่ียังไมมีงานทํา ท่ีมียอดสูงสุดคือ ยังหางานทําไมได จํานวน 3,457 คน คิด
เปนรอยละ 35.9  สาเหตุรองลงมาคือ ยังไมประสงคจะทํางาน จํานวน 2,194 คน คิดเปนรอยละ 22.8  รอฟง
คําตอบจากหนวยงานท่ีสมัครงานไป จํานวน  1,674 คน คิดเปนรอยละ 17.4  สาเหตุอ่ืน ๆ จํานวน 1,172 
คน คิดเปนรอยละ 12.2 และ กําลังศึกษาตอ จํานวน 1,118 คน คิดเปนรอยละ 11.6 
 

 
 
 

แผนภูมิ  แสดงคาสรุปจํานวนบัณฑิตท่ีไมมีงานทําจําแนกตามสาเหต ุ ประจําป  2551   
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4. การศึกษาตอของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2551 

จากการสํารวจบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป 2551 พบวาบณัฑิตสวนใหญตองการศึกษาตอจํานวน 
10,350  คน   คิดเปนรอยละ 62.7  และท่ียงัไมตองการศกึษาตอมีจํานวน 6,151 คน คิดเปนรอยละ 37.3  

 

 
  แผนภูมิ แสดงความตองการในการศึกษาตอของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2551 

 
ลักษณะความตองการในการศึกษาตอของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2551 
  จากการสํารวจบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในป 2551 พบวา บัณฑิตท่ีตองการศึกษาตอจํานวน 10,350 
คน ตองการศึกษาตอในระดับปริญญาโทมากท่ีสุดจํานวน 7,827 คน คิดเปนรอยละ 75.6  ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี(เปล่ียนสาขา) จํานวน 805 คน คิดเปนรอยละ 7.8  ระดับปริญญาเอก จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 
0.7 และศึกษากรณีอ่ืนๆ เชน ระดับเนติบัณฑิตไทย  จํานวน 1,651 คน คิดเปนรอยละ 16.0 (ตามลําดับ) 

 
แผนภูมิ  แสดงความตองการของระดับการศึกษาในการศึกษาตอ 
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รายงานสรุปปญหาในการศึกษาตอ  ประจําป 2551  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   

  ปญหาในการศึกษาตอ จํานวน (คน) รอยละ 

ขอมูลสถานท่ีศึกษาตอไมเพียงพอ 338 6.7 
คุณสมบัติในการสมัครเรียน 217 4.3 
ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ 232 4.6 
ขาดแคลนเงินทุน 4,055 81.0 
อ่ืนๆ (ระบุ) 165 3.3 
รวมท้ังหมด 5,007 100 

   

  กรณีปญหาในการศึกษาตอของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้น พบวา สาเหตุหลักมาจากการ
ขาดแคลนเงินทุนสําหรับการศึกษาตอ จํานวน  4,055 คน คิดเปนรอยละ 81.0  สาเหตุรองลงมาคือ มีขอมูล
สถานท่ีศึกษาตอไมเพียงพอ จํานวน 338  คน คิดเปนรอยละ 6.7   ขาดความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ 
จํานวน 232  คน คิดเปนรอยละ  4.6  คุณสมบัติในการสมัครเรียนจํานวน 217  คน คิดเปนรอยละ 4.3   และ
สาเหตุอ่ืน ๆ จํานวน 165  คน คิดเปนรอยละ 3.3  (ตามลําดับ) 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 9 สรุปปญหาในการศึกษาตอ  ประจําป  2551 ระดับปริญญาตรี 
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  ความตองการดานสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตอ นั้น  บัณฑิตสวนใหญเลือกท่ีจะทําการศึกษาตอในสาขาวิชาเดิม
จํานวน  6,896  คน คิดเปนรอยละ 66.6  และเลือกท่ีจะศึกษาสาขาใหม 3,454 คน  คิดเปนรอยละ 33.4  (ตามลําดับ) 

 
 

แผนภูมิ แสดงความตองการดานสาขาวิชาท่ีจะศึกษาตอ 
 
  สถาบันทางการศึกษาท่ีบัณฑติสวนใหญมีความตองการเลือกศึกษาตอมากท่ีสุดไดแก
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลมีจํานวน 9,679 คน คิดเปนรอยละ 93.5 รองลงมาเลือกศึกษาตางประเทศจํานวน 
389 คน คิดเปนรอยละ 3.8   และ สถาบันการศึกษาเอกชนจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 2.7  (ตามลําดับ) 

 
แผนภูมิ แสดงความตองการดานประเภทสถาบันการศึกษาท่ีบัณฑิตเลือกศึกษาตอ 


