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รายงานการวิเคราะหข์้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 

 
 การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552 ได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาถึง

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตลอดจนสาเหตุของการไม่มีงานท า  ปัญหาการ
ท างานของบัณฑิต ความต้องการด้านการศึกษาต่อของบัณฑิต  รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการท างาน
ในด้านต่างๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลันรามค าแหง รุ่นปีการศึกษา 2552  

 ในการส ารวจคร้ังนี้ ส ารวจเฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2552  ข้อมูลส ารวจ  ณ วันท่ี 22  ธันวาคม 2553  มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 
20,029 คน จากคณะต่างๆ  11  คณะ 22 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยบัณฑิตได้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  19,468  คน คิดเป็นร้อยละ 97.2  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เคร่ืองมือที่ใช้ใ นการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ซึ่งจัดท าโดย สถาบันคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ้างอิงตามแบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดขึ้นให้ใช้ร่วมกัน และเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยรามค าแหง   

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนด ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2552  กรอก
แบบสอบถามผ่านทางเว็บไซด์ http://www.mis.ru.ac.th/ru_job.jsp  โดยมีการก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ใช้ username และ password เข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตน  เข้ากรอกแบบสอบถาม และมีการแจ้งให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ยังไม่มีงานท า หรือ มีการเปลี่ยนแปลงงานเข้าปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการถ่ายโอนข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและข้อมูลการตอบแบบ สอบถามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ทางเมล์ของ สกอ. ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 แล้ว 

 
และได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลได้ดังนี้ 

http://www.mis.ru.ac.th/ru_job.jsp
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1. รายงานการวิเคราะห์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง รุ่นปีการศึกษา 2552 

                   
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดง จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 
 และจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท า 

 
จากแผนภูมิที่ 1 จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2552 จ านวน 20,029 คน 

และจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท า จ านวน 19,468 คน คิดเป็นร้อยละ 97.20 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดง  จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาแบ่งแยกตามเพศ 
 

แผนภูมิ ท่ี 2 แสดง  จ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแบ่งแยกตามเพศ   ปีการศึกษา 2552  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จาก 11 คณะ 22 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 20,029 คน โดยตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
จ านวน 19,468 คน โดยเป็นเพศชาย จ านวน 86,13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00  เป็นเพศหญิง จ านวน 11,416  
คน คิดเป็นร้อยละ 57.00  (จ านวนข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553) 
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รายงานสรุปการตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2552   (ข้อมูล วันที่ 22 ธันวาคม 2553) 
 

 

คณะ 
จ านวนบัณฑิต
ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละ 
จ านวน

บัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

จ านวน
บัณฑิตที่ไม่

ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

1.คณะรัฐศาสตร์ 8,577 42.82 8393 43.11 184 32.86 
2.คณะมนุษยศาสตร์ 3,595 17.95 3558 18.28 37 6.61 
3.คณะนิติศาสตร์ 3,593 17.94 3519 18.08 73 13.04 
4. คณะบริหารธุรกิจ 2,736 13.66 2488 12.78 248 44.29 
5. คณะวิทยาศาสตร์ 524 2.62 519 2.67 5 0.89 
6. คณะศึกษาศาสตร์ 401 2.00 400 2.05 1 0.18 
7. คณะเศรษฐศาสตร์ 258 1.29 247 1.27 11 1.96 
8. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 173 0.86 173 0.89 0 0.00 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 154 0.77 154 0.79 0 0.00 
10. สถาบันการศึกษานานาชาต ิ 17 0.08 16 0.08 1 0.18 
11. สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 0.00 1 0.01 0 0.00 

รวม 20,029 100.00 19468 100.00 560 100.00 
 

ในการส ารวจการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552   มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 20,029 คน โดย คณะรัฐศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดจ านวน 8,577  คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.82 ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 
3,595  คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 คณะนิติศาสตร์ จ านวน 3,593  คน คิดเป็นร้อยละ 17.94  คณะ
บริหารธุรกิจ จ านวน 2,736 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66  คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 524  คน คิดเป็นร้อยละ
2.62  คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 401  คน คิดเป็นร้อยละ  2.00 คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน 258  คน คิด
เป็นร้อยละ 1.29 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จ านวน 173  คน คิดเป็นร้อยละ  0.86 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 0.77  สถาบันการศึกษานานาชาติ  จ านวน 17  คน คิด
เป็นร้อยละ 0.08 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดับ 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ 

 
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามคณะ  จะเห็นได้ว่า 

ในการส ารวจการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 มีบัณฑิตท่ี
ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 19,468 คน โดย คณะรัฐศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดจ านวน  
8,393  คน คิดเป็นร้อยละ  43.11 ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รองลงมาได้แก่ คณะ
มนุษยศาสตร์ จ านวน 3,558 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28  คณะนิติศาสตร์ จ านวน 3,520 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.08 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2,488 คน คิดเป็นร้อยละ 12.78  คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 
519 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 400  คน คิดเป็นร้อยละ 2.05 คณะ
เศรษฐศาสตร์  จ านวน  247  คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จ านวน 
173  คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 154  คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 
สถาบันการศึกษานานาชาติ  จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01  ตามล าดับ 
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2. รายงานการวิเคราะห์การมีงานท าของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2552 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงสถานะการท างานและการศึกษาต่อ 

    

สถานภาพการท างานของบัณฑิต จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ท างานแล้ว 9,797 50.32  

ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ 8,507 43.70  

ก าลังศึกษาต่อ 1,164 5.98  

  รวมทั้งหมด 19,468 100.00  
 

 

 
จากแผนท่ี 4 แสดงสถานการณ์ท างานและการศึกษาต่อ และ ตารางสรุปสถานภาพการ

ท างานของบัณฑิต ประจ าปี 2552 นั้น มีบัณฑิตที่มีงานท าแล้วจ านวน 9,797 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.32 ของบัณฑิตทั้งหมด มีบัณฑิตยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ จ านวน 8,507 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.70  และบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่ออีก จ านวน  1,164 คน  คิดเป็นร้อยละ  5.98 
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แผนภูมิท่ี 5 สถานภาพนักศึกษาท่ีมีงานท าแล้วแบ่งแยกตามเพศ 
 
 จากแผนภูมิท่ี 5 แสดงสถานภาพนักศึกษาที่มีงานท าแล้วแบ่งแยกตามเพศ บัณฑิตที่จบ
การศึกษา 2552 และมีงานท าแล้วพบว่า นักศึกษาเพศหญิงสามารถหางานท าได้มากกว่า นักศึกษา
เพศชาย โดยนักศึกษาเพศหญิงมีจ านวน 4,795 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 และนักศึกษาเพศชาย
สามารถหางานท าได้จ านวน 3,713 คน คิดเป็นร้อยละ  43.64  เป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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                             แผนภูมิท่ี 6  แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตจ าแนกตามคณะวิชา 
 

จากแผนภูมิท่ี 6  แสดงสถานภาพการท างานของบัณฑิตจ าแนกตามคณะวิชา จะเห็นได้ว่า 
ในการส ารวจการมีงานท าของปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552  มีผู้มีงานท า 8,508 คน คณะที่บัณฑิต
สามารถหางานท าได้มากที่สุดได้แก่  

คณะรัฐศาสตร์  จ านวน 4,057  คน คิดเป็นร้อยละ  47.68   
รองลงมาคือ       คณะมนุษย์ศาสตร์  จ านวน 1,535  คน คิดเป็นร้อยละ 18.04   

คณะนิติศาสตร์  จ านวน    711  คน คิดเป็นร้อยละ  10.33  
คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน    919  คน คิดเป็นร้อยละ 13.35  
คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน    196  คน คิดเป็นร้อยละ  2.85   
คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน    157  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.28  
คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน      70  คน คิดเป็นร้อยละ  1.02  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน      27  คน คิดเป็นร้อยละ  0.39  
คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จ านวน     51  คน คิดเป็นร้อยละ  0.74  
สถาบันการศึกษานานาชาติ             จ านวน       7  คน คิดเป็นร้อยละ  0.10  
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ            จ านวน       1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.01  ตามล าดับ 
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ระยะเวลาในการหางานท าของบัณฑิต 
 จากจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าทั้งสิ้น 8,508  คนนั้น บัณฑิตที่ได้งานท าส่วนใหญ่จะมีงาน

ท าก่อนเข้ามาศึกษาหรือได้งานท าระหว่างศึกษาจ านวน 4,592 คน  คิดเป็นร้อยละ  53.97  หางานท าได้ทันที
หลังจบการศึกษา 2,773 คน คิดเป็นร้อยละ 32.59 หางานท าได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 1-2 เดือนจ านวน  
533  คน คิดเป็นร้อยละ 6.26 หางานท าได้หลังจากจบการศึกษาแล้วมากกว่า 1 ปี 335 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.94  หางานท าได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 3-6 เดือนจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09 หางานท าได้
หลังจากจบการศึกษาแล้ว 7-9 เดือนจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 และหางานท าได้หลังจากจบ
การศึกษาแล้ว 10-12 เดือน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.43   

 

 
 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงระยะเวลาท่ีใช้ในการหางานท าของ บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงรุ่นปีการศึกษา 2552  
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ลักษณะอาชีพของบัณฑิตท่ีมีงานท า 
 

 
  

แผนภูมิท่ี 8  แสดงอาชีพของบัณฑิตท่ีมีงานท า 
 

จากแผนภูมที่ 8 แสดงอาชีพของบัณฑิตท่ีมีงานท า พบว่า บัณฑิตนิยมประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนเป็นอันดับหน่ึง จ านวน 4,843 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93  

อาชีพที่นิยมรองลงมา คือ ข้าราชก าร/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1,950 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 

ประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ จ านวน 990 คน คิดเป็นร้อยละ  11.64 ประกอบอาชีพ

อ่ืน ๆ จ านวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ  6.23 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 และ 

พนักงานองค์กรต่างประเทศ/ประกอบอาชีพที่ต่างประเทศ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  0.12 

(ตามล าดับ) 
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3. การไม่มีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2552 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 9  แสดงสถานภาพนักศึกษาท่ีไม่มีงานท า แบ่งแยกตามเพศ 
 

 จากแผนภูมิท่ี 9  แสดงสถานภาพนักศึกษาที่ไม่มีงานท า แบ่งแยกตามเพศ บัณฑิตที่จบการศึกษา 
2552และยังไม่มีงานท าพบว่า เป็นเพศหญิงจ านวน 6,293 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41  และ เป็นเพศชาย 
จ านวน  4,668  คน คิดเป็นร้อยละ 42.59  ซึ่งเป็นไปตามอัตราส่วนจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
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รายงานสรุปจ านวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานท าจ าแนกตามสาเหตุ  ประจ าปี 2552  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   

สาเหตุที่ยังไม่ได้งาน จ านวน (คน)  ร้อยละ 

หางานท าไม่ได้ 3457 35.95 

ยังไม่ประสงค์ท างาน 2194 22.82 

รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน 1674 17.41 

อ่ืนๆ (ระบุ) 1172 12.19 

ก าลังศึกษาต่อ 1118 11.63 

  รวมทั้งหมด 9615 100.00 
 

  

                     พบว่า จ านวนบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท าจ าแนกตามสาเหตุได้ดังนี้ 
 สาเหตุหลักของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า ที่มียอดสูงสุดคือ หางานท าไม่ได้ จ านวน 3457 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.95 สาเหตุรองลงมาคือ ยังไม่ประสงค์ท างาน จ านวน 2194 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 รอฟัง
ค าตอบจากหน่วยงาน จ านวน 1674 คน คิดเป็นร้อยละ 17.41 สาเหตุอ่ืนๆ จ านวน 1172 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.19 และ ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 1118 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 10  แสดงค่าสรุปจ านวนบัณฑิตท่ีไม่มีงานท าจ าแนกตามสาเหตุ  ประจ าปี  2552   
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4. การศึกษาต่อของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2552 

จากการส ารวจบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2552 พบว่า บัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อ จ านวน 10475 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 และที่ยังไม่ต้องการศึกษาต่อมีจ านวน 7830 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  

  
 

 
  แผนภูมิท่ี 11  แสดงความต้องการในการศึกษาต่อของบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2552 

 

ลักษณะความต้องการในการศึกษาต่อของบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2552 
 จากการส ารวจบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2552 พบว่า บัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อ จ านวน 10474 คน 

ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมากที่สุดจ านวน 8515 คน คิดเป็นร้อยละ 81.3 ศึกษาต่อกรณีอ่ืน ๆ เช่น 
ระดับเนติบัณฑิตไทย จ านวน 1049 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี      (เปลี่ยนสาขา) จ านวน 
823 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 และระดับปริญญาเอก จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 (ตามล าดับ)  

 
แผนภูมิท่ี 12   แสดงความต้องการของระดับการศึกษาในการศึกษาต่อ 
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รายงานสรุปปัญหาในการศึกษาต่อ  ประจ าปี 2552  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี   

  ปัญหาในการศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขาดแคลนเงินทุนส าหรับศึกษาต่อ 3,996 77.4 
ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ 410 7.9 
ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ 280 5.4 
คุณสมบัติในการสมัครเรียน 254 4.9 
สาเหตุอ่ืนๆ 223 4.3 
รวมทั้งหมด 5163 100.0 

   

                 กรณีปัญหาในการศึกษาต่อของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงนนั้น พบว่ า สาเหตุหลักมาจาก
การ ขาดแคลนเงินทุนส าหรับศึกษาต่อ จ านวน 3996 คน คิดเป็นร้อยละ  77.4 สาเหตุรองลงมาคือ มีข้อมูล
สถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ จ านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ จ านวน 
280 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 คุณสมบัติในการสมัครเรียน จ าน วน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 สาเหตุอ่ืนๆ 
จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 (ตามล าดับ) 

 
 

แผนภูมิท่ี 13 สรุปปัญหาในการศึกษาต่อ  ประจ าปี  2552 ระดับปริญญาตรี 
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  จากแผนภูมิที่ 14  แสดงความต้องการด้านสาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อ นั้น  บัณฑิตส่วนใหญ่เลือกที่จะ
ท าการศึกษาต่อใน สาขาวิชาเดิม จ านวน 7510 คน คิดเป็นร้อยละ  64.5สาขาวิชาอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาเดิม จ านวน 4128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.5 (ตามล าดับ) 

 
 

แผนภูมิท่ี 14  แสดงความต้องการด้านสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ 
 
  จากแผนภูมิที่ 15 แสดงความต้องการด้านประเภทสถาบันการศึกษาท่ีบัณฑิตเลือกศึกษาต่อ 
สถาบันทางการศึกษาที่บัณฑิตส่วนใหญ่มีความต้องการเลือกศึกษาต่อมากที่สุดได้แก่ สถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล จ านวน 10831 คน คิดเป็นร้อยละ 93.1 รองลงมาเลือกศึกษาสถาบันการศึกษาเอกชน จ านวน 404 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 ต่างประเทศ จ านวน 403 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 (ตามล าดับ) 

 
แผนภูมิท่ี 15  แสดงความต้องการด้านประเภทสถาบันการศึกษาท่ีบัณฑิตเลือกศึกษาต่อ 


