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บทคัดยอ 
    
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจแหลงอาชีพ วิเคราะหผลตอบแทน และสภาวะ
การทํางานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต รวมถึงกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนการทํางานของบัณฑิต 

ประชากรในการศึกษาคือ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย กลุมตัวอยางเฉพาะบัณฑิตที่ไดงานหลังจากจบปริญญาตรี หรือบัณฑิตที่เรียนตอ
ระดับปริญญาโทหลังจากไดงานแลว การศึกษาสรางแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือหลักในการ
รวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหผลตอบแทนจากฟงกชั่นคาจาง (Mincer function) ดวยวิธีประมาณการ
แบบกําลังสองนอยที่สุด (Least square) และแบบชวงของการกระจาย (Quantile regression) 
พบวา ตัวแปรกําหนดคาจางเกือบทั้งหมดสอดคลองกับคําพยากรณทางทฤษฎี 

นอกจากนี้พบวา เศรษฐศาสตรบัณฑิตทํางานอยูในองคกรภาคบริการมากที่สุด (รอยละ 
37.3) สวนที่เหลือทํางานอยูในองคกรที่ใหบริการทางดานการเงิน และผูผลิตสินคาตามลําดับ 
และบัณฑิตที่ทํางานตรงกับสาขาเศรษฐศาสตรจะทํางานในหนวยงานที่ใหบริการดานการเงิน 
และภาคบริการ  
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Abstract 
 

 This paper aims to survey the working environment of the bachelor in 
economics from Dhurakij Pundit University. Both private rate of return of education and 
supplement activity that will lend a hand for the bachelor in labor market are analyzed. 
 The paper uses questionnaire and random sampling method in collection the 
primary data. The populations of the study are the bachelor in economics who either 
took a job immediately after his bachelor level graduation or after grad level graduation. 
 The paper estimates Mincer function to analyze private rate of return of 
education. The estimation is carried out in context of least square and quantile 
regression. Almost all of the estimators are consistent with the prediction of the theory. 
 The result also shows that the service sector is the key sector that absorbs 
the bachelor from Dhurakij Pundit University, while the rest are financial and production 
sector.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 

 
โอกาส และผลตอบแทนในการประกอบอาชีพหลังจากเรียนจบจากสถาบันการศึกษา 

นับเปนขอมูลขั้นพ้ืนฐานที่ตัวนักศึกษาและผูปกครอง จําเปนตองใชประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนดานการศึกษาอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงพบวา ขอมูลดังกลาวมีตนทุนสูงใน
การไดมา นอกจากน้ี หากพิจารณาเปนกรณีเฉพาะคณะเศรษฐศาสตร พบวาทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพของนักศึกษาที่เรียนจบคณะเศรษฐศาสตรมีความไมชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับ
การตัดสินใจลงทุนศึกษาในคณะอ่ืน เชน นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะการบัญชีจํานวนมากจะ
ประกอบอาชีพเปนนักบัญชี เรียนจบจากคณะนิติศาสตร ทํางานเปนทนายความ เปนนัก
กฎหมาย เรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบอาชีพเปนวิศวกร เปนตน หรืออาจกลาว
ไดวา ลักษณะทางวิชาชีพของวิชาเศรษฐศาสตรมีนอยกวาโดยเปรียบเทียบกับวิชาอ่ืน 

หากพิจารณาลักษณะของอาชีพที่นักเศรษฐศาสตรสามารถมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงาน จะพบวา กรมการจัดหางาน (2544) นิยามลักษณะอาชีพของนักเศรษฐศาสตร
อยางกวางๆ วา เปนผูปฏิบัติงานในอาชีพที่ไดแก ผูทําการศึกษาวิเคราะหวิจัย และนําหลัก
เศรษฐศาสตรมาใชในงานที่เก่ียวกับรายได รายจาย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต 
การบริโภคสินคาและบริการ รวมถึงการพัฒนาทฤษฎีตางๆ โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
วิเคราะห วิจัยเปนหลัก วางแผนงานเพื่อสงเสริม พัฒนา การวางแผนงานดานการเงิน การคลัง 
ภาษีอากร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคา และแรงงาน  
 นอกจากนี้กรมการจัดหางานไดสรุปลักษณะสําคัญของงานที่นักเศรษฐศาสตรทําอัน
ประกอบดวย 

ก. การศึกษา วิเคราะห วิจัย และวางแผนงาน เพ่ือสงเสริมพัฒนา และแกปญหาทาง
เศรษฐกิจ เก่ียวกับการผลิต การลงทุน และแรงงาน 

ข. ศึกษาเก่ียวกับการดํารงชีพของมนุษย และจัดการหาสินคาบริการมาบําบัดความ
ตองการอาทิ ผลิตภัณฑตางๆ ที่อยูอาศัย บริการ หรือการบันเทิง ตลอดจนการศึกษาสิ่งที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ค. คนหาวิธีวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ รวบรวม และตีความขอมูลดังกลาว 
ง. จัดวางแผนงานตามผลการศึกษาเศรษฐกิจ จากขอมูลที่ไดวิเคราะหแลว 
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จ. ใหคําปรึกษาแกหนวยงานประกอบธุรกิจของเอกชน หรือหนวยงานรัฐบาลในเรื่อง
ตางๆ เชน ประสิทธิภาพของการทํางาน ปญหาเก่ียวกับการเงิน  
 ฉ. เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจสาขาใดสาขาหนึ่ง เชน เกษตร การคลัง อุตสาหกรรม 
การคาระหวางประเทศ แรงงาน หรือเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเชน ภาษีอากร การวิจัย  
 จากนิยาม และลักษณะงานขางตน เศรษฐศาสตรบัณฑิตสามารถเขาสูตลาดแรงงาน 
โดยการประกอบอาชีพหลากหลาย ตําแหนงงานตรงของบัณฑิตในองคกรของรัฐ คือ เศรษฐกร 
นอกจากน้ียังสามารถทํางานดานอ่ืนๆ เชน เจาของกิจการ สถาบันการเงิน หนวยงาน
ภาคเอกชน  
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแหลงอาชีพ วิเคราะหผลตอบแทนของ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สํารวจสภาวะการทํางาน ความคิดเห็นที่
มีตอคณะของบัณฑิต รวมถึงวิชาที่นําไปใชประโยชนในการทํางาน  

ผลการศึกษาของงานวิจัยมีเปาหมายนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน กําหนดนโยบายการประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต นอกจากนี้นักศึกษา และผูปกครองสามารถนําผล
การศึกษาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกลงทุนในคณะเศรษฐศาสตร 
 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  

1.  สํารวจแหลงอาชีพ  วิ เคราะหผลตอบแทน  และสภาวะการทํางานของ
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

2. ศึกษารายวิชา และกิจกรรมที่ชวยสนบัสนุนการทํางานของเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ผูวิจัยทําแบบสํารวจโดยการออกแบบสอบถามศิษยเกาคณะเศรษฐศาสตร โดยเริ่ม
ศึกษาศิษยเการหัสปการศึกษา 2536 ถึง 2549 รวม 14 รุน ซึ่งมีบัณฑิตจบไปแลว 569 คน โดย
วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางปรากฏรายละเอียดในสวนระเบียบวิธีวิจัย  

เหตุผลของการเลือกบัณฑิตเพียง 14 รุน เน่ืองจากถาใชศิษยเกาทุกรุนขอมูลที่ได
อาจมีผลทําใหผลการศึกษาคลาดเคลื่อนได เพราะบัณฑิตจบการศึกษาไปเปนเวลาหลายป 
ขอมูลบางสวนอาจเกิดการไมเที่ยงตรง  
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. นําผลการศึกษาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร และการประชาสัมพันธคณะ
เศรษฐศาสตร  

2. บุคคลทั่วไปสามารถนําผลการศึกษาไปใชสําหรับการตัดสินใจเลือกเรียนในคณะ
เศรษฐศาสตร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับงานวิจัยฉบับนี้สามารถจัดหมวดหมูออกเปน 3 
กลุมคือ หน่ึง งานท่ีเก่ียวของกับอาชีพของนักเศรษฐศาสตร สอง งานเก่ียวกับความตองการ
แรงงาน และสาม งานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐศาสตรการศึกษา 
 
2.1 อาชีพของผูที่ศึกษาทางเศรษฐศาสตร 
  
 นักเศรษฐศาสตร (Economists) เปนคําใชเรียกอาชีพของผูที่สําเร็จการศึกษา
ทางดานเศรษฐศาสตร ลักษณะเฉพาะของนักเศรษฐศาสตรคือ มีภาพลักษณะของนักวิชาการ 
หรือผูที่ใชความรู ความสามารถทางปญญาในการประกอบอาชีพ มีการกําหนดรหัสอาชีพ ตาม
หลักเกณฑการจัดแบงหมวดหมู และกําหนดรหัสตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล 
(International Standard Classification of Occupations: ISCO) ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (International Labour Organization: ILO) คือ 0-90.20 และกําหนดรหัสตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (International Standard Classification: ISCO) คือ 2441 งาน
ศึกษาที่เก่ียวของกับอาชีพของของนักเศรษฐศาสตร ประกอบดวย 

กรมการจัดหางาน (2544) รวบรวมขอมูลอาชีพตางๆ ไวโดยนิยามอาชีพของนัก
เศรษฐศาสตรคือ ผูทําการศึกษาวิเคราะหวิจัย และนําหลักเศรษฐศาสตรมาใชในงานที่เก่ียวกับ
รายได รายจาย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภคสินคาและบริการ รวมถึง
การพัฒนาทฤษฎีตางๆ โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห วิจัยเปนหลัก วางแผนงาน
เพ่ือสงเสริม พัฒนา และแกปญหาเศรษฐกิจ การวางแผนงานดานการเงิน การคลัง ภาษีอากร 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและแรงงาน  
 นักเศรษฐศาสตรสามารถประกอบอาชีพเปนพนักงานธนาคาร องคการระหวาง
ประเทศ ธุรกิจสวนตัว นักวิชาการดานธุรกิจ สถาบันการเงินทั่วไป อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
นักวิเคราะหระบบ นักวิจัย และวางแผนทางเศรษฐกิจ 

บุญธรรม ราชรักษ (ไมระบุปที่เผยแพร)1 แบงโอกาสในการเขาสูอาชีพของผูที่ศึกษา
ทางเศรษฐศาสตรออกเปน 2 ภาค ไดแก 

                                          
1 ผูสนใจสามารถอานเพ่ิมเติมไดท่ี www.eco.ru.ac.th/eco3/boonthum 
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ก. ภาครัฐบาล เขารับราชการในหนวยงานที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห 
เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ตําแหนงงานตรงคือ เศรษฐกร และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผน หรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

ปจจุบันหนวยงานรัฐบาลที่ตองการผูมีคุณวุฒิเศรษฐศาสตรบัณฑิต อาทิเชน 
 สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
อุตสาหกรรม  

พนักงานหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคาสงเคราะห ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
การไฟฟานครหลวง การไฟฟาภูมิภาค การประปาภูมิภาค การทางพิเศษแหงประเทศไทย การ
ทาเรือแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน 
 ข. ภาคเอกชน เปนพนักงานของบริษัท หางรานของเอกชน สถาบันการเงิน เชน
ธนาคารพาณิชย รวมทั้งการนําเอาความรูไปประกอบกิจการสวนตัว 
 จากงานศึกษาของกรมการจัดหางาน และบุญธรรม ราชรักษ ลักษณะอาชีพของนัก
เศรษฐศาสตรที่เหมือนกันคือ การทํางานที่มีลักษณะเชิงคิดวิเคราะหเปนหลัก สวนรายละเอียด
ของงานนั้นขึ้นอยูกับภารกิจหลักของหนวยงาน โดยองคกรที่รับผูสําเร็จการศึกษาทางดาน
เศรษฐศาสตรเขาทํางานประกอบไปดวยสวนของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

การศึกษาท้ัง 2 เร่ืองขางตนเปนการรวบรวมขอมูลหลากหลายอาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรอยางกวางๆ โดยผูวิจัยใชเปนแนวทางประกอบการวิเคราะห
แหลงอาชีพ และสภาวะการทํางานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
2.2 ความตองการแรงงาน 
  
 กองวิจัยตลาดแรงงาน (2552) ทําการศึกษา แนวโนมความตองการแรงงานในชวงป 
2553–2557 เพ่ือศึกษาสภาพการจางงานในปจจุบัน และความตองการแรงงานในภาคการผลิต 
3 ภาคไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ โดยผลการศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับ
อาชีพนักเศรษฐศาสตร (รหัส 2441) พบวา มีปริมาณความตองการแรงงานจําแนกตามภาคการ
ผลิต ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประมาณการความตองการแรงงานจําแนกตามภาคการผลิต 
เฉพาะนักเศรษฐศาสตรชวงป 2553 – 2557 

หนวย : คน 

ภาคการผลิต 2553 2554 2555 2556 2557 
ภาคเกษตร 89 90 91 91 92 

ภาคอุตสาหกรรม 853 863 874 884 895 
ภาคบริการ 19,056 19,569 20,094 20,634 21,189 

รวม 19,171 19,685 20,212 20,753 21,309 

ท่ีมา: ผูวิจัยประมวลจาก รายงานแนวโนมความตองการแรงงานชวงป 2553 – 2557 

  
ขอมูลจากตารางที่ 1 เปนการประมาณการความตองการแรงงานจําแนกตามภาค

การผลิตเฉพาะนักเศรษฐศาสตรชวงป 2553 – 2557 พบวา ตลาดแรงงานโดยรวมมีความ
ตองการจางงานนักเศรษฐศาสตรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 2.6 ตอป เม่ือพิจารณาเปนรายภาคจะ
เห็นวาภาคบริการเปนมีความตองการนักเศรษฐศาสตรเขาทํางานเปนจํานวนมากกวาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีอัตราความตองการนักเศรษฐศาสตรเพ่ิมขึ้นมากกวาภาค
การผลิตอ่ืนๆ โดยภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเปนภาคที่มีความตองการนักเศรษฐศาสตร
เพ่ิมขึ้นในอัตราเทากัน คือ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.1 ตอป สวนภาคบริการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 
2.6 ตอป  

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2546) สํารวจความตองการของสถานประกอบการในการ
จางนักศึกษาเขาทํางานนอกเวลาเรียน จากสถานประกอบการตัวอยางประมาณ 2,000 แหง
ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร เพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับความตองการจางนักศึกษาเขาทํางาน 
รวมทั้งความคิดเห็น และมาตรการที่รัฐควรสงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางจากการเรียนใหเปน
ประโยชน 
 ผลการศึกษาที่ผูวิจัยเห็นวาเปนประโยชนตอการวิจัยฉบับน้ีคือ ผลการศึกษาในสวน
ของปญหาในการจางนักศึกษาทํางานในสถานประกอบการ มีผูประกอบการใหขอมูลวาเคยมี
ปญหา หรือคาดวาจะมีปญหาในการจางโดยใหเหตุผลวา นักศึกษายังไมมีความรับผิดชอบ
เพียงพอรอยละ 49.8 ขาดทักษะในการทํางานรอยละ 45.3 เปนภาระ และเสียเวลาในการ
ฝกสอนงานรอยละ 23 และปญหาอ่ืนๆ เชน ไมมีความอดทน ทํางานไมเต็มที่ และไมตั้งใจ
ทํางานอีกรอยละ 17.8 

ผลการสํารวจของสวนดุสิต (2553) ที่สามารถนํามาสนับสนุนขอมูลขางตน คือเรื่อง 
เรียนอยางไร จึงจะมีงานทํา ซึ่งทําการสํารวจใน 4 ประเด็น คือ 1. เหตุผลของผูสําเร็จการศึกษา
ในการเลือกหางานทํา 2. สาเหตุทําใหผูสําเร็จการศึกษาไมมีงานทํา (ไปสมัครแลวไมไดรับเลือก) 
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3. สาขาวิชา คณะใดที่คิดวาสามารถหางานไดงายหรือเปนที่ตองการของตลาด และ 4. เรียน
อยางไรจึงจะมีงานทํา โดยสอบถามจากกลุมตัวอยาง 4 กลุมคือ นักศึกษา ผูปกครอง อาจารย 
และนายจาง  
 ผลการสํารวจจากเรื่องสาเหตุที่ทําให ผูสําเร็จการศึกษา ไมมีงานทํา 3 อันดับแรกมี
สาเหตุจาก นายจาง หนวยงานยึดติดกับสถาบันการศึกษาที่จบ บุคลิกลักษณะไมตรงกับที่
ตองการ (รอยละ 25.35) ไมสามารถทํางานไดตามท่ีผูวาจางตองการ (รอยละ 21.27) และเกง
ทฤษฎีแตไมเกงปฏิบัติ (รอยละ 20.00) อยางไรก็ตามในมุมมองของนายจางเห็นวา สาเหตุที่ทํา
ใหผูสําเร็จการศึกษาไมมีงานทํา 3 อันดับแรกมีสาเหตุจาก ขาดความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข (รอยละ 30.23) เกง
ทฤษฎีแตไมเกงปฏิบัติ (รอยละ 23.26) และนายจาง หนวยงานยึดติดกับสถาบันการศึกษาที่จบ 
(รอยละ 18.60) 
 ผลการศึกษาขางตนมีความเช่ือมโยงกันคือ ในมุมมองของผูประกอบการเห็นวา
ผูสําเร็จการศึกษาไมสามารถนําความรูที่ไดศึกษาไปปฏิบัติงานไดจริง ตองผานการฝกงาน หรือ
อบรมกอนจึงสามารถปฏิบัติงานไดจริง แตสถานประกอบการเองก็ไมสามารถรองรับการฝก
ปฏิบัติไดอยางทั่วถึง เพราะเกิดปญหาตางๆ เชน ผูประกอบการเห็นวา นักศึกษายังไมมีความ
รบัผิดชอบทําใหเปนภาระในการสอนงาน 
  
2.3 งานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐศาสตรการศึกษา 
 

 คําอธิบายพฤติกรรมการลงทุนทางการศึกษาของนักเศรษฐศาสตรแบงออกเปน 2 
แนวคิด ไดแก ทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital) (Becker, 1964) และการลงทุนทาง
การศึกษาเพื่อสงสัญญาณแกตลาดแรงงานที่ประสบปญหาขอมูลขาวสารไมสมมาตร (Job 
Market Signaling) (Spence, 1973)2  
 งานวิจัยฉบับนี้ใชกรอบแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษยในการอธิบายความแตกตาง
ผลตอบแทนสวนตนที่ตกแกผูลงทุนทางการศึกษา หรือคาจางที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แนวคิด
นี้เชื่อวาทรัพยากรมนุษยเปนทุนที่มีทั้งสวนที่เปนปริมาณและคุณภาพ ในดานปริมาณไดแก 
ชั่วโมงการทํางานและจํานวนแรงงาน ขณะที่คุณภาพคือ ทักษะ ความรู ความสามารถ และ
ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอผลิตภาพของมนุษย คุณภาพของทรัพยากรมนุษยสามารถเพ่ิมขึ้นไดดวย
การลงทุนโดยเพ่ิมความสามารถในการหารายได และความสามารถในการเพิ่มผลผลิตในตัว
มนุษย หรือที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวา Human Capital ซึ่งรวมหมายถึง ทักษะและ

                                          
2 วรรณกรรมปริทัศนของทั้งสองแนวคิดดังกลาวปรากฏในงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการศึกษา

ท่ัวไป ดู เหมวรรณ (2550), Chapman and Lounkaew (2009) เปนตน 
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ความสามารถตางๆ ที่อยูในตัวบุคคลแตกําเนิด (Innate ability) หรือที่ไดจากการลงทุนดาน
สุขภาพ สาธารณสุข และการศึกษา (เหมวรรณ, 2550) 

การลงทุนในการศึกษามีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย โดย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหกระแสรายไดในอนาคตสวนตนเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีนัก
เศรษฐศาสตรเชื่อวา การลงทุนทางการศึกษาของคนหนึ่งคน สามารถสรางผลกระทบภายนอก
อันเปนประโยชนตอผูอ่ืนในสังคมดวย (Spillover effect) ดังน้ันหากปลอยใหตลาดเสรีกํากับการ
ตัดสินใจลงทุนทางดานการศึกษาของเอกชน จะมีแนวโนมวา ระดับการศึกษาที่ดีที่สุดในมุมมอง
เอกชนนอยเกินไปจากมุมมองของผูกําหนดนโยบาย  

ดวยเหตุขางตน จึงเปนผลใหรัฐบาลแทรกแซงตลาดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน 
กําหนดใหครัวเรือนตองสงบุตรเขาสูการศึกษาในระบบในชวงเวลาที่กําหนด การใหเอกชนบาง
กลุมสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษาในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาด การสรางกองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษาโดยผูสําเร็จการศึกษาใชเงินคืนกองทุนดวยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาดอกเบี้ยตลาด ฯลฯ 
มาตรการที่กลาวมาเหลาน้ีแมในเชิงสาระสําคัญจะตางกัน แตแนวคิดเบื้องหลังมาจาก การที่ผู
กําหนดนโยบายมีสมมติฐานวา หากปลอยใหเอกชนตัดสินใจเลือกระดับการศึกษาที่ดีที่สุดสวน
ตน ระดับการศึกษาดังกลาวจะนอยเกินไปในมุมมองของสังคม 

งานวิจัยฉบับน้ีใชการประมาณการผลตอบแทนของเศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จากฟงกชั่นคาจาง (Mincer function) ซึ่งมีแนวคิดจากทฤษฎีทุน
มนุษย ดังมีรายละเอียดของวิธีการประมาณการในบทตอไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธวีิจัย 

 
บทนี้ผูวิจัยเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษา เน่ืองจากขอมูลที่นํามาวิเคราะหมา

จากการออกแบบสอบถาม ดังนั้นการกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง และเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาจึงมีความสําคัญ ระเบียบวิธีวิจัยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ก. ประชากร  
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประชากรคือ บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยศึกษาเฉพาะบัณฑิตที่เขารับ
การศึกษาในปการศึกษา 2536 จนถึงปการศึกษา 2549 ทั้งหมด 14 รุน จากขอมูลของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในชวงเวลาดังกลาวมีทั้งหมด 569 คน3 
 

ตารางที่ 2 จํานวนเศรษฐศาสตรบัณฑติในแตละรุน 
 

ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา จํานวน (คน) ลําดับที ่ รหัสนักศึกษา จํานวน (คน) 
1 2536 58 8 2543 35 
2 2537 45 9 2544 39 
3 2538 65 10 2545 32 
4 2539 32 11 2546 32 
5 2540 34 12 2547 42 
6 2541 35 13 2548 28 
7 2542 40 14 2549 52 

 
  
 

                                          
3
 ขอมูลจากฝายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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 นอกจากนี้ประชากรที่ทําการศึกษาจะใชเฉพาะบัณฑิตที่ไดงานทําหลังจากเรียนจบ 
หรือเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากไดงานทําแลว จากรายงานการสํารวจภาวะการ
ทํางานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในชวง 3 ปที่ผานมา บัณฑิตเศรษฐศาสตรจะมี
งานทําโดยเฉลี่ยรอยละ 80 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ดังน้ันผูวิจัยจึงไดประมาณจํานวน
บัณฑิตที่ไดงานทําหลังจบการศึกษาในชวงเวลาที่ทําการศึกษารอยละ 80 ของบัณฑิตทั้งหมด 
จํานวนประชากรจึงเทากับ 455 คน 

ข. กลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
การสุมตัวอยางผูวิจัยไดกําหนดเกณฑของกลุมตัวอยางคือ บัณฑิตที่ไดงานทําหลังจากจบ
ปริญญาตรี หรือบัณฑิตที่เรียนตอระดับปริญญาโทหลังจากไดงานทําแลว สวนบัณฑิตที่เรียนตอ
ในระดับปริญญาโททันทีหลังจากจบปริญญาตรี และไดงานหลังจบปริญญาโทจะไมอยูในกลุม
ตัวอยาง 
 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดโดยใชตารางสําเร็จของยามาเน 
(Yamane)4 โดยพิจารณาจากขนาดของประชากรและความคลาดเคลื่อนที่ ±10 เปอรเซ็นต ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
 จากตารางสําเร็จของยามาเน ขนาดประชากร 500 ระดับความคลาดเคลื่อน ±10 
เปอรเซ็นต ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต ขยาดของกลุมตัวอยางเทากับ 83 ดังน้ันผูวิจัย
จึงสุมตัวอยางโดยการสงแบบสอบถามไปยังศิษยเกา และนําแบบสอบถามที่ไดมาคัดเลือก
เฉพาะกลุมตัวอยางที่อยูในเง่ือนไข ซึ่งไดทั้งหมด 83 ชุด 
 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  
 ขั้นตอนของการสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ ผูวิ จัยสราง
แบบสอบถามชุดที่ 1 เพ่ือทําการทดสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนํามา
ปรับปรุงจนไดแบบสอบถามชุดที่ 2 เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนตรงตามความตองการและ
สามารถตอบคําถามของวัตถุประสงคการวิจัยคร้ังน้ีได ตัวอยางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บ
ขอมูลปรากฏในภาคผนวก  

แบบสอบถามประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูกรอกแบบสอบถาม ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู
ปจจุบัน ปการศึกษาที่เขารับการศึกษา  

                                          
4 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2550 หนา 6-41 
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 สวนที่ 2 ขอมูลการทํางานประกอบดวย ระยะเวลาในการไดงาน แหลงขอมูลการ
สมัครงาน ปญหาในการทํางาน สถานที่ทํางาน เงินเดือน  
 สวนที่ 3 ขอมูลเร่ืองความคิดเห็นตอวิชาเศรษฐศาสตร สอบถามรายวิชาที่นํามาใช
ประโยชนในการทํางาน กิจกรรมในระหวางการเรียน และกิจกรรมเสริมทักษะที่จําเปนตอการ
ประกอบอาชีพ 
 สวนที่ 4 เปนขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอ่ืนๆ ที่คิดวาเปนประโยชนกับการพัฒนาคณะ
เศรษฐศาสตรในอนาคต 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลที่รวบรวมมี 2 สวน สวนแรกเปนขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามทั้งหมด สวน
ที่สองมาจากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เปนรวบรวมผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของและสามารถ
นํามาเปรียบเทียบ อธิบาย เชื่อมโยง กับงานวิจัยเพ่ือใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม โดยวิธีการสงแบบสอบถามผานทางไปรษณีย ไป
พบดวยตนเอง และสงจดหมายอิเล็คทรอนิคส ไดขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหไดทั้งส้ิน 83 ชุด
ขอมูล จากเศรษฐศาสตรบัณฑิต 14 รุน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผูกรอกแบบสอบถามจําแนกตามรหัสนักศกึษา 
 

รหัสนักศึกษา จํานวน 
(คน) 

รอยละ รหัสนักศึกษา จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

36 7 8.40 43 5 6.00 
37 4 4.80 44 10 12.00 
38 1 1.20 45 6 7.20 
39 2 2.40 46 5 6.00 
40 4 4.80 47 11 13.30 
41 3 3.60 48 20 24.10 
42 2 2.40 49 3 3.60 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลมี 2 สวน  

สวนแรกเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เปนการนํา
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐมิติเปน
เคร่ืองมือหลัก มีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ก. การตรวจขอมูล เปนการตรวจทานความสมบูรณในการตอบแบบสอบถามที่ได
จากกลุมตัวอยาง 
 ข. การลงรหัส เปนการนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวมาลง
รหัสตามที่กําหนดรหัสไว 
 ค. การประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดจากการลงรหัสมาวิเคราะห โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 
 เคร่ืองมือในการวิเคราะหประกอบดวย 
 ก. รอยละ (Percentage) เพ่ือเปนการเทียบความถี่ของขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถาม
เลือกหรือไมเลือก 
 ข. คาเฉลี่ย (Mean) เปนการหาตัวแทนของขอมูลเพ่ือนําไปใชในการสรุปขอมูลที่
ผูตอบแบบสอบถามเลือก  
 เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอ 
27 ระดับความคิดเห็นแบงเปน 3 ระดับคือ 
 2.51 – 3.00   ใชมาก 
 1.51 – 2.50  ใชนอย 
 1.00 – 1.50  ไมใช 
 เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นจากขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 3 ขอ 
31 ระดับความคิดเห็นแบงเปน 5 ระดับคือ 
 4.51 – 5.00  มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  มาก 
 2.51 – 3.50  ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  นอย 
 1.00 – 1.50  นอยที่สุด 

 การวิเคราะหผลตอบแทนของเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปน
การอธิบายความแตกตางของผลตอบแทนสวนตนที่ตกแกผูลงทุนทางการศึกษา ผูวิจัยใชวิธี 
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Least Square (LS) และ Quantile Regression (QR) ทําการประมาณการสมการกําหนดคาจาง 
(Mincer function) ซึ่งเขียนในรูปสมการไดดังนี้ 

 

 
 

โดยที่  แสดงขอมูลที่นักวิจัยสังเกต  
 แสดงผลตอบแทนสวนตนที่ตกแกผูลงทุนทางการศึกษาในที่นี้คือคาจางตอเดือน  
 แสดงเวกเตอรของตัวแปรที่กําหนดคาจางตอเดือน  

   คาพารามิเตอรที่ตองการประมาณการ  
   แสดงความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ 

 ในการประมาณการสมการกําหนดคาจาง เวกเตอรของตัวแปรที่กําหนดคาจางตอ
เดือนของตัวอยางประกอบดวย  

 ก. อายุ และอายุยกกําลังสอง  
 (ในการเขียนคําส่ังเรียกตัวแปรทั้งสองวา AGE และ AGESQUARE ตามลําดับ)  
 โดยท่ัวไปคาจางจะเพ่ิมตามอายุ ซึ่งเกิดจากการสะสมความชํานาญในการทํางาน 

ทําใหประสิทธิภาพและวุฒิภาวะในการทํางานดีขึ้นเรื่อยๆ จนเม่ือเขาสูวัยกลางคน สุขภาพและ
สติปญญาจะเริ่มเสื่อมถอยทําใหรายไดคงตัวและคอยๆ ลดลง จึงคาดวาพารามิเตอรของอายุ 
(AGE) มีคาเปนบวก และคากําลังสองของตัวแปรอายุ (AGESQUARE) มีคาเปนลบตอคาจาง 

 ข. ผลการศึกษา (GPA) 
 ผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคาในชวง 2 ถึง 4 โดยคาดวา

พารามิเตอรของผลการศึกษา (GPA) มีคาเปนบวกคาจาง ซึ่งแสดงถึงการใหรางวัล (Premium) 
แกบัณฑิตยทีมีผลการเรียนดี 

 ค. สถานภาพการทํางาน (Private)  
 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แกตัวอยางที่ทํางานในองคกร

เอกชน รัฐวิสาหกิจ เจาของกิจการ และ 0 แกตัวอยางที่ทํางานในสวนราชการ โดยเม่ือตัวอยาง
ที่ทํางานในสวนราชการเปนฐานการวิเคราะห คาดวาพารามิเตอรของสถานภาพการทํางาน 
(private) มีคาเปนบวกคาจาง 

 ง. เพศ (SEX) 
 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แกเพศชาย และ 0 แกเพศหญิง 

โดยเม่ือเพศหญิงเปนฐานการวิเคราะห คาดวาพารามิเตอรของเพศ (SEX) มีคาเปนบวกคาจาง 
ซึ่งแสดงถึงการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานซึ่งใหคุณแกเพศชาย 

 จ. การฝกงาน (Training) 
 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แกตัวอยางที่มีประสบการณ

ฝกงานจากหนวยงานภายนอกในระหวางศึกษา และ 0 แกตัวอยางที่ไมมีประสบการณฝกงาน 
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โดยเม่ือตัวอยางที่ไมมีประสบการณเปนฐานการวิเคราะห คาดวาพารามิเตอรของการฝกงาน 
(Training) มีคาเปนบวกคาจาง  

 ความแตกตางของวิธีประมาณการวิธี Least Square (LS) และ Quantile 
Regression (QR) สามารถอธิบายดังน้ี กําหนด  ในวิธี LS พารามิเตอร  
ที่ประมาณการ คือพารามิเตอรที่เปนคําตอบของการแกปญหา  

 

   

 กลาวอีกนัยหน่ึง พารามิเตอรดังกลาวทําให ผลรวมของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณการยกกําลังสองมีคานอยที่สุด 

 สวนวิธี QR ที่กําหนดพารามิเตอร , แสดงชวงของการ

กระจายของ  ในวิธี QR พารามิเตอร  ที่ประมาณการ คือพารามิเตอรที่เปนคําตอบของ
การแกปญหา (Koenker, 2005) 

 

   

 
จุดเดนของวิธีการประมาณการแบบ QR คือการใหขอมูลในเชิงรายละเอียดแกผู

ศึกษา เพราะเปนการประมาณการ ณ แตละชวงของการกระจายของขอมูล (ในที่นี้คือการ
กระจายของคา logarithm ของคาจาง) ซึ่งประมาณการแบบ LS สามารถแสดงผลเฉพาะการ
ประมาณการ ณ คาเฉลี่ยรวม 
 การศึกษาสวนที่สอง ใชขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เปนขอมูลสวนที่
ไดจากคําถามปลายเปดจากแบบสอบถามสวนที่ 4 และขอมูลทุติยภูมิอ่ืนที่เก่ียวของ ผูวิจัยนํา
ขอมูลสวนน้ีมาประกอบกันในการวิเคราะห เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชาที่
ดําเนินการอยูในปจจุบัน  

DPU



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 บทน้ีผูวิจัยนําเสนอผลการประมวล และวิเคราะหขอมูลแยกเปนสวนตางๆ ตาม
ลักษณะของแบบสอบถาม ในสวนสุดทายไดนําขอมูลมาวิเคราะหแสดงความสัมพันธเร่ืองตางๆ 
เพ่ืออธิบายสภาวะการทํางานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  
4.1 ขอมูลสวนตัว 
  
 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจากเศรษฐศาสตรบัณฑิตทั้งหมด 14 รุน เร่ิมตั้งแตรหัส
ปการศึกษา 2536 จนถึงรหัสปการศึกษา 2549 ขอมูลรอยละ 24.10 มาจากนักศึกษาศิษยเกา
รหัส 2548 ซึ่งเปนขอมูลที่ไดมากที่สุด สวนขอมูลที่ไดนอยที่สุดคือ จากนักศึกษาศิษยเการหัส 
2538 ดังรายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผูกรอกแบบสอบถามจําแนกตามรหัสนักศกึษา 
 

รหัสนักศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
36 7 8.40 
37 4 4.80 
38 1 1.20 
39 2 2.40 
40 4 4.80 
41 3 3.60 
42 2 2.40 
43 5 6.00 
44 10 12.00 
45 6 7.20 
46 5 6.00 
47 11 13.30 
48 20 24.10 
49 3 3.60 
รวม 83 100 
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 เศรษฐศาสตรบัณฑิตตัวอยางเปนเพศชาย 44 คน คิดเปนรอยละ 53 ของตัวอยาง
ทั้งหมด และเพศหญิง 39 คนคิดเปนรอยละ 47  

ในจํานวนตัวอยาง 83 คน ตัวอยางอายุ 23 ปมีจํานวนสูงที่สุดคือ 15 คน คิดเปนรอย
ละ 18.1 อันดับสองอายุ 22 ป คิดเปนรอยละ 14.5 สวนอายุเฉลี่ยของตัวอยางคือ 26 ป อายุสูง
ที่สุด 36 ป อายุนอยที่สุด 22 ป  

เกรดเฉลี่ยสะสมของตัวอยางโดยเฉลี่ยเทากับ 2.97 แตม แบงเปนเกรดเฉลี่ยสูงสุด 
3.95 แตมและเกรดเฉลี่ยต่ําสุด 2.00 แตม 
 
4.2 ขอมูลการทํางาน 
 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีระยะเวลาในการไดงานทํา
หลังจากจบปริญญาตรี ไมเกิน 6 เดือน 55 คน คิดเปนรอยละ 66.3 ระหวาง 6 เดือนถึง 1 ป 10 
คน คิดเปนรอยละ 12.0 ระหวาง 1 ปถึง 2 ป 9 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ใชเวลาในการไดงาน
หลังจบปริญญาตรีมากกวา 2 ปมี 9 คนคิดเปนรอยละ 10.8  
 

ตารางที่ 5 ระยะเวลาในการไดงานหลังจากจบปริญญาตรี 
 

ระยะเวลา จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเกิน 6 เดือน 55 66.3 

ระหวาง 6 เดือน – 1 ป 10 12.0 
ระหวาง 1 ป – 2 ป 9 10.8 

มากกวา 2 ป 9 10.8 
  
 ดานแหลงขอมูลเรื่องการสมัครงาน ผูกรอกแบบสอบถามสามารถเลือกไดมากกวา 1 
ขอ พบวาญาติ และคนรูจักเปนแหลงใหขอมูลเก่ียวกับการสมัครงานสูงที่สุด คิดเปนรอยละ  
30.63 ของขอมูลที่ผูกรอกแบบสอบถามเลือก รองลงมาเปนแหลงขอมูลโดยตรงจากแหลงงาน 
คิดเปนรอยละ 27.03 แหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 18.02 หนังสือพิมพ คิดเปน
รอยละ 7.20  อาจารยและวารสารตางๆ คิดเปนรอยละ 6.31 และฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
คิดเปนรอยละ 4.50 โดยแหลงขอมูลทางโทรทัศนไมมีผูใดเลือก  
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ตารางที่ 6 แหลงขอมูลเรื่องการสมัครงาน 
 

แหลงขอมูล จํานวน (ความถี่) รอยละ 
ฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 5 4.50 

ญาติ/คนรูจัก 34 30.63 
หนังสือพิมพ 8 7.20 
อาจารย 7 6.31 

ขอมูลโดยตรงจากแหลงงาน 30 27.03 
วารสาร 7 6.31 
ทีว ี 0 0.00 

อินเตอรเน็ต 20 18.02 
  
 ดานปญหาที่เกิดจากการหางานทํา มีผูตอบ 15 คนคิดเปนรอยละ 18.1 ของตัวอยาง 
ปญหาที่พบอันดับสูงสุดคือ หางานที่ถูกใจไมไดรอยละ 33.33 รองลงไปคือไมทราบแหลงงาน 
และหนวยงานไมตองการ รอยละ 19.05 สวนผูตอบแบบสอบถามอีก 68 คนคิดเปนรอยละ 81.9 
ไมมีปญหาในการหางานทํา 
 

ตารางที่ 7 ปญหาที่เกิดจากการหางานทํา 
 

ปญหา จํานวน (ความถี่) รอยละ 
ไมทราบแหลงงาน 4 19.05 
หางานที่ถูกใจไมได 7 33.33 

ตองสอบจึงไมอยากสมัคร 0 0 
ขาดคนสนับสนุน 0 0 

ขาดคน/เงินค้ําประกัน 0 0 
หนวยงานไมตองการ 4 19.05 

เงินเดือนนอย 3 14.29 
สอบเขาทํางานไมได 3 14.29 
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การเปลี่ยนสถานที่ทํางานตั้งแตไดงานหลังจบปริญญาตรี พบวามีตัวอยางที่ไมเคย
เปลี่ยนงานเลย 40 คน สวนอีก 43 คน มีการเปลี่ยนงานมากกวา 1 ที่ โดยเฉลี่ยแลวมีการ
เปลี่ยนงานมาแลว 2 ที่  

 
ตารางที่ 8 จํานวนครั้งในการเปลี่ยนงาน 

 
จํานวนครั้งในการเปลี่ยนงาน จํานวน (คน) รอยละ 

1 20 24.1 
2 14 16.9 
3 4 4.8 
4 2 2.4 
5 2 2.4 
6 1 1.2 

รวม 43 100 
  
 สาเหตุของการเปลี่ยนงานอันดับสูงสุดคือ ไดงานใหมที่พึงพอใจมากกวารอยละ 
21.31 รองลงไปคือ ไมชอบลักษณะงานที่ทํา และโอกาสในการกาวหนามีผูเลือกเทากันคือรอย
ละ 18.03 ความม่ันคงในหนาที่การงาน คิดเปนรอยละ 16.39 เงินเดือนไมเหมาะสมและการ
เดินทางไมสะดวกมีผูเลือกเทากันคือรอยละ 11.48 

 
ตารางที่ 9 สาเหตุของการเปลี่ยนงาน 

 
สาเหตุของการเปลี่ยนงาน จํานวน (ความถี่) รอยละ 

เงินเดือนไมเหมาะสม 7 11.48 
ไมชอบลักษณะงานที่ทํา 11 18.03 
แรงกดดันจากเพ่ือนรวมงาน 1 1.64 
เดินทางไมสะดวก 7 11.48 
ไดงานใหมที่พึงพอใจกวา 13 21.31 
ระบบสวัสดิการ 1 1.64 
ความม่ันคงในหนาที่การงาน 10 16.39 
โอกาสในการกาวหนา 11 18.03 

 

DPU



 

19

 สวนสาเหตุของผูที่ไมเปลี่ยนงานเลยเพราะวา งานที่ทําอยูมีความม่ันคงรอยละ 
36.54 ชอบลักษณะงานที่ทําอยูรอยละ 23.07 มีโอกาสในการกาวหนารอยละ 15.38 ยังไมมี
โอกาสไดงานที่ดีกวารอยละ 15.38 และเงินเดือนมีความเหมาะสมรอยละ 9.63 

 
ตารางที่ 10 เหตุผลของการไมเปลี่ยนงาน 

 
เหตุผลของการไมเปลี่ยน

งาน 
จํานวน (ความถี่) รอยละ 

งานที่ทําอยูมีความม่ันคง 19 36.54 
ชอบลักษณะงานที่ทําอยู 12 23.07 
เงินเดือนมีความเหมาะสม 5 9.63 
มีโอกาสในการกาวหนา 8 15.38 

ยังไมมีโอกาสไดงานที่ดีกวา 8 15.38 
 
 ผูกรอกแบบสอบถาม 38 คน คิดเปนรอยละ 45.8 ไดงานทําตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา
มา อีก 45 คนคิดเปนรอยละ 54.2 ทํางานไมตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา 
 ประเภทของกิจการที่เศรษฐศาสตรบัณฑิต เขาไปทํางานอันดับสูงสุดทํางานกิจการ
ประเภทเปนผูใหบริการรอยละ 37.3 อับดับสอง ทํางานบริการดานการเงิน รอยละ 31.3 อันดับ
สามเปนผูผลิตสินคารอยละ 13.3  
 

ตารางที่ 11 ประเภทกิจการที่เศรษฐศาสตรบัณฑติเขาทํางาน 
 

ประเภทกิจการ จํานวน (คน) รอยละ 
เปนผูใหบริการ 31 37.3 

บริการดานการเงิน 26 31.3 
เปนผูผลติสินคา 11 13.3 
เปนผูใหคําปรึกษา 8 9.6 

คาสงคาปลีก 6 7.2 
อ่ืนๆ 1 1.2 
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 ประเภทของหนวยงานที่บัณฑิตทํางานรอยละ 53 ทํางานในบริษัทเอกชน รอยละ 
16.9 ทํางานรับราชการ รอยละ15.7 ทํางานในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ13.3 เปนเจาของ
กิจการ อ่ืนๆ อีกรอยละ 1.2 

 
ตารางที่ 12 ประเภทหนวยงานที่เศรษฐศาสตรบัณฑติเขาทํางาน 

 
ประเภทหนวยงาน จํานวน (คน) รอยละ 
เจาของกิจการ 11 13.3 

ราชการ 14 16.9 
รัฐวิสาหกิจ 13 15.7 
เอกชน 44 53 
อ่ืนๆ 1 1.2 

 
 ระดับเงินเดือนที่บัณฑิตไดรับอันดับสูงสุดคือระหวาง 10,001 – 20,000 บาทคิดเปน
รอยละ 50.6 อันดับสองคือ 20,001 – 30,000 บาทคิดเปนรอยละ 19.3 และมีบัณฑิตที่ไดรับ
เงินเดือนต่ํากวา 7,630 ซึ่งเปนเงินเดือนที่ต่ํากวาเกณฑของบัณฑิตที่จบในระดับปริญญาตรี
จํานวน 2 คน โดยบัณฑิตทั้ง 2 คนทํางานในตําแหนงประชาสัมพันธของโรงเรียนเอกชนแหง
หนึ่ง และทํางานในกองทุนหมูบานชุมชนแหงหน่ึง 

โดยบัณฑิตที่คิดวาเงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมรอยละ 65.1 สวนอีกรอยละ 
34.9 คิดวาเงินเดือนที่ไดรับนอยเกินไป 
 

ตารางที่ 13 เงินเดือนที่ไดรับในปจจุบัน 
 

เงินเดือน (บาท) จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 7,630 2 2.4 

7,631 – 10,000 15 18.1 
10,001 – 20,000 42 50.6 
20,001 – 30,000 16 19.3 
30,001 – 40,000 5 6.0 
มากกวา 40,000 3 3.6 
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นอกจากบัณฑิตจะทํางานประจําแลวมีบัณฑิต 18 คนคิดเปนรอยละ 21.7 มีอาชีพ
เสริมทําเพ่ิมเติมจากการทํางานประจํา โดยอาชีพเสริมที่ทําอยูคือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
และการลงทุนในทรัพยสินอ่ืนๆ เชน ทองคํา ดานโอกาสในการกาวหนาในที่ทํางานของบัณฑิตมี
รอยละ 88 คิดวางานที่ทําอยูมีโอกาสในการกาวหนา สวนอีกรอยละ 12 คิดวางานที่ทําอยูไมมี
โอกาสในการกาวหนา 
 ในหนวยงานที่บัณฑิตทํางานอยู มี เ พ่ือนรวมงานที่จบเศรษฐศาสตรมาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยเฉลี่ยที่ละประมาณ 5 คน เปนบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยตางๆ เชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
 เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานเศรษฐศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมี
คุณสมบัติที่โดนเดนกวาเพ่ือนรวมงานจากสถาบันอ่ืน 3 อันดับแรกคือ มีมนุษยสัมพันธ มีความ
รับผิดชอบ เรียนรูและปรับตัวไดเร็ว  
 

ตารางที่ 14 คณุสมบัติพิเศษของเศรษฐศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

คุณสมบัต ิ จํานวน (ความถี่) รอยละ 
มีมนุษยสัมพันธ 51 23.29 
มีความรับผิดชอบ 44 20.09 

เรียนรูและปรบัตวัไดเร็ว 30 13.70 
ทํางานดวยความรวดเรว็ 25 11.42 
เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน 19 8.68 
หม่ันหาความรูเพ่ิมเติม 19 8.68 
มีความคิดสรางสรรค 17 7.76 

ทํางานบางอยางที่เพ่ือนรวมงานทําไมได 14 6.38 
 
 หลังจากที่ไดทํางานแลว มีบัณฑิตเรียนตอในระดับปริญญาโทจํานวน 45 คน โดย
ศึกษาหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแลวเฉลี่ยประมาณ 2 ป โดยเรียนตอในสาขาเศรษฐศาสตร 
จํานวน 28 คนคิดเปนรอยละ 33.7 เรียนตอในสาขาบริหารธุรกิจ 11 คนคิดเปนรอยละ 13.3 
และในสาขาวิชาอ่ืนๆ 6 คน คิดเปนรอยละ 7.2 
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4.3 ขอมูลเรื่องความคิดเห็นตอวิชาเศรษฐศาสตร 
 
 ขอมูลสวนที่ 3 เปนการสอบถามเก่ียวกับ รายวิชาที่บัณฑิตนําไปประยุกตใชในการ
ทํางาน และเปนประโยชนในการทํางาน รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมในระหวางที่ศึกษาอยู ผล
การศึกษา พบวาในภาพรวมบัณฑิตใชความรูทางดานวิชาเศรษฐศาสตรในการประกอบอาชีพ
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.51 จากคะแนนเต็ม 3  
 รายวิชาที่มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 คะแนน เรียงตามลําดับคะแนนมาก
ที่สุดถึงนอยที่สุด ประกอบดวยรายวิชาวิเคราะหและประเมินโครงการ เศรษฐศาสตรธุรกิจและ
กลยุทธการแขงขัน เศรษฐศาสตรการเงินและสถาบันการเงิน เศรษฐศาสตรมหภาค 
เศรษฐศาสตรจุลภาค คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร โปรแกรม
สําเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐ
มิติ และเศรษฐศาสตรการคลังสาธารณะ  
 

ตารางที่ 15 รายวิชาทีบ่ัณฑิตใชประโยชนในการทํางาน 
 

รายวิชา ใชมาก 
(รอยละ) 

ใชนอย 
(รอยละ) 

ไมใช 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
 

ความ 
หมาย 

Std. 
 

ทานใชความรูวิชา
เศรษฐศาสตรในการทํางาน 

50 
(60.2) 

25 
(30.1) 

8 
(9.6) 

2.51 ใชมาก 0.669 

คณิตศาสตรสาํหรับนัก
เศรษฐศาสตร 

25 
(30.1) 

28 
(33.7) 

30 
(36.1) 

1.94 ใชนอย 0.817 

สถิติสําหรับนกัเศรษฐศาสตร 19 
(22.9) 

34 
(41.0) 

30 
(36.1) 

1.87 ใชนอย 0.761 

วิธวีิจัยทางเศรษฐศาสตร 21 
(25.3) 

35 
(42.2) 

27 
(32.5) 

1.93 ใชนอย 0.762 

โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
เศรษฐศาสตรเชน SPSS 

27 
(32.5) 

20 
(24.1) 

36 
(43.4) 

1.89 ใชนอย 0.870 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 22 
(26.5) 

44 
(53.0) 

17 
(20.5) 

2.06 ใชนอย 0.687 

เศรษฐศาสตรมหภาค 27 
(32.5) 

39 
(47.0) 

17 
(20.5) 

2.12 ใชนอย 0.722 

วิเคราะหและประเมิน
โครงการ 

33 
(39.8) 

29 
(34.9) 

21 
(25.3) 

2.14 ใชนอย 0.796 
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รายวิชา ใชมาก 
(รอยละ) 

ใชนอย 
(รอยละ) 

ไมใช 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
 

ความ 
หมาย 

Std. 
 

เศรษฐศาสตรการเงินและ
สถาบันการเงิน 

30 
(36.1) 

33 
(39.8) 

20 
(24.1) 

2.12 ใชนอย 0.771 

เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ 

10 
(12) 

33 
(39.8) 

40 
(48.2) 

1.64 ใชนอย 0.691 

เศรษฐศาสตรการคลัง
สาธารณะ 

8 
(9.6) 

34 
(41.0) 

41 
(49.4) 

1.60 ใชนอย 0.661 

เศรษฐศาสตรธุรกิจและกล
ยุทธการแขงขัน 

30 
(36.1) 

34 
(41.0) 

19 
(22.9) 

2.13 ใชนอย 0.761 

เศรษฐมิต ิ 11 
(13.3) 

30 
(36.1) 

42 
(50.6) 

1.63 ใชนอย 0.711 

 
มีตัวอยางเคยเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 77 คน คิดเปนรอยละ 92.8 

ไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย 6 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ในจํานวนผูที่เขารวมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยแบงเปนกิจกรรมตางๆ ดังตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16 กิจกรรมที่เขารวมในระหวางที่ศึกษาอยู 
 

กิจกรรม จํานวน (ความถี่) รอยละ 
โครงการบัณฑิตเกียรตินิยม 20 6.94 
โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพ 44 15.28 

กิจกรรม DPU GAMES 65 22.57 
ฟงบรรยายพิเศษ 52 18.06 

ทํางานรวมกับสโมสรนักศกึษา 12 4.17 
เปนคณะกรรมการประจําคณะ 32 11.11 

ประกวดนพรตันทองคํา 9 3.13 
โครงการบัณฑิตคุณภาพ 10 3.47 

เขารวมแขงขนัในโอกาสตางๆ 26 9.03 
จัดบอรดนิทรรศการ 18 6.25 
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 ตัวอยางรอยละ 94 เห็นดวยวาการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนการเพิ่ม
โอกาสในการทํางาน สวนรอยละ 6 ไมเห็นดวย  
 ในระหวางที่กําลังศึกษาอยูมีตัวอยางไดฝกงานกับหนวยงานภายนอก 58 คน หรือ
รอยละ 69.9 และอีก 25 คนไมเคยฝกงาน สถานที่ตัวอยางไปฝกงานประกอบดวยองคกรตางๆ 
โดยผูวิจัยไดจําแนกเปนกลุมสถาบันการเงิน กลุมหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และกลุม
บริการอ่ืนๆ  
 กลุมสถาบันการเงิน เชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงเทพ 
 กลุมหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ กองการเจาหนาที่ กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 กลุมบริการอ่ืนๆ เชน Morningstar Research Limited (Thailand) โรงภาพยนตร  
 ดานกิจกรรมหรือทักษะท่ีมีประโยชนตอการประกอบอาชีพ ผูกรอกแบบสอบถาม
สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวยกิจกรรม
หรือทักษะทางดานคอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ และการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ประกอบดวยกิจกรรมหรือทักษะทางดานการศึกษาดูงาน 
การฝกงาน การมีมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม การพูดในที่ชุมชน การเขียนรายงาน และ
เทคนิคการวิจัย 
 

ตารางที่ 17 กิจกรรมหรือทักษะที่มีประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

กิจกรรมหรือทักษะ คาเฉลี่ย ความหมาย Std.Deviation 
ศึกษาดูงาน 4.27 มาก 0.766 
ฝกงาน 4.35 มาก 0.688 

คอมพิวเตอร 4.70 มากที่สุด 0.535 
ภาษาตางประเทศ 4.53 มากที่สุด 0.738 
มนุษยสัมพันธ 4.48 มาก 0.687 

การทํางานเปนทีม 4.30 มาก 0.808 
การหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 4.64 มากที่สุด 0.531 

การพูดในที่ชมุชน 3.95 มาก 0.974 
การเขียนรายงาน 3.78 มาก 1.037 
เทคนิคการวิจัย 3.76 มาก 1.007 
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4.4 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอ่ืนๆ  
  
 ผลการศึกษาในสวนนี้นํามาจากคําถามปลายเปด โดยใหผูกรอกแบบสอบถามได
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น 7 ประเด็นดวยกันคือ ปญหาในการทํางาน หลักสูตรระยะสั้นที่
สนใจอบรม กิจกรรมที่ควรบรรจุในหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ จุดเดน จุด
ดอยของคณะเศรษฐศาสตร กิจกรรมที่ตองการใหคณะฯ จัดใหแกศิษยเกา และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ที่เปนประโยชนตอคณะเศรษฐศาสตร ผูวิจัยไดสรุปประเด็นคําตอบตางๆ ดังนี้ 

ก. ปญหาในการทํางานที่บัณฑิตตอบมากที่สุดคือ ปญหาเร่ืองการปรับตัวเขากับ
สถานที่ทํางานและเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือปญหาการขาดความตอเนื่องในการพัฒนาตนเอง
ทั้งทางดานความรูทางวิชาการและความรูรอบตัว นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืน เชน การใช
ภาษาอังกฤษ ขาดทักษะการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ ขาดความม่ันใจไมกลา
แสดงออก ขาดประสบการณในการแกปญหาเฉพาะหนา ปญหาเร่ืองการจัดสรรเวลาในการ
ทํางาน  
 ข . หลักสูตรระยะสั้นที่สนใจอบรมมากที่สุดคือ หลักสูตรเกี่ยวกับวิ เคราะห
สถานการณเศรษฐกิจหรือนโยบายเศรษฐกิจปจจุบัน รองลงมาคือการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จ หลักสูตรอ่ืนๆ ที่สนใจ เชน หลักการบริหารธุรกิจ เทคนิคการสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียน หลักสูตรทางดานการเงิน ดานส่ิงแวดลอม การใชภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย ความรูเก่ียวกับกฎหมาย เปนตน 
 ค. กิจกรรมที่ควรบรรจุในหลักสูตรเพ่ือเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ กิจกรรมที่มี
ผูแนะนํามากที่สุดคือ การใหนักศึกษาไดฝกงานเพ่ือเสริมสรางประสบการณตรง รองลงมาคือ 
กิจกรรมที่ฝกใหนักศึกษาไดทํางานเปนทีม การแกปญหาเฉพาะหนา นอกจากน้ียังมีกิจกรรม
อ่ืนๆ เชน การวางแผนธุรกิจ การฝกคิดอยางมีระบบ กิจกรรมชวยเหลือสังคม การวิจัย ดูงาน
สถานประกอบการจริง 
 ง. จุดเดนของคณะเศรษฐศาสตร แบงออกเปน 2 กลุม กลุม 1 เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน และกลุม 2 เรื่องอ่ืนๆ 
 กลุม 1 เก่ียวกับการเรียนการสอน มีวิธีการสอนที่ฝกใหนักศึกษาไดคิด วิเคราะห 
สามารถเขาพบอาจารยไดงาย บรรยากาศในหองเรียนมีความเปนกันเอง ฝกใหคิดอยาง
รอบคอบและเปนระบบ 
 กลุม 2 เร่ืองอ่ืนๆ  มีความมั่นใจในการสมัครงานเม่ือจบจากคณะเศรษฐศาสตร มี
กิจกรรมใหนักศึกษาไดทําเพ่ือเพ่ิมความสามัคคี  
 จ. จุดดอยของคณะเศรษฐศาสตร มีการเรียนสถิติ และคณิตศาสตรนอยเกินไป บาง
วิชาไมไดนําไปใชประโยชนในการทํางานโดยตรง วิชาที่ฝกปฏิบัติมีนอย บุคคลท่ัวไปยังไม
เขาใจหลักสูตรของเศรษฐศาสตรวาจบแลวทํางานหนวยงานใด  
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 ฉ. กิจกรรมที่ตองการใหคณะฯ จัดใหแกศิษยเกา คําถามในขอน้ีตองการใหศิษยเกา
ไดเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ตองการใหคณะฯ จัดขึ้นเพ่ือเปนประโยชนแกศิษยเกา โดย
กิจกรรมที่ศิษยเกาใหความสนใจมากที่สุดคือ งานคืนสูเหยาและแขงขันกีฬาระหวางศิษยเกาและ
ศิษยปจจุบัน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเชิงวิชาการ อยากเห็นคณะจัดทําหรือตีพิมพผลงานทาง
วิชาการทั้งของอาจารยเผยแพรแกสาธารณะเพื่อเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของคณะ  
 ช. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอคณะเศรษฐศาสตร ผูวิจัยไดจําแนกออกเปน
กลุมใหญ ๆ ดังนี้ กลุมการประชาสัมพันธคณะ กลุมทางดานวิชาการและหลักสูตร กลุมกิจกรรม
อ่ืนๆ  
 กลุมการประชาสัมพันธคณะ เชน ใหมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงมารวมงานกับคณะ การ
ประชาสัมพันธคณะผานส่ือที่หลากหลาย 
 กลุมทางดานวิชาการและหลักสูตร เชน การนําเสนอบทความทางวิชาการและ
กิจกรรมทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง การจัดทําหลักสูตรเนนเร่ืองการปฏิบัติหรือนําไปใชใน
การทํางานมากข้ึน เนนการสอนเรื่องการคิดวิเคราะห สรางเครือขายหรือพันธมิตรเพ่ือสง
นักศึกษาไปฝกงาน 
 กลุมกิจกรรมอ่ืนๆ เชน จัดกิจกรรมคายเศรษฐศาสตรใหรุนนองไดฝกการทํางานเปน
ทีม และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 
4.5 ผลตอบแทนจากการศึกษา  
 

 จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในสวนของเงินเดือนที่ไดรับจากการทํางาน ผูวิจัย
ไดนํามาวิเคราะหสภาวะการทํางานดานอ่ืนๆ ของตัวอยาง โดยผลการศึกษาในสวนนี้จะอธิบาย
ถึงความสัมพันธของคาตอบแทนที่ศิษยเกาไดรับน้ันมีความสัมพันธกับปจจัยใด ในปริมาณ
เทาใด  

 โดยผลการประมาณการสมการกําหนดคาจาง โดยวิธี Least Square และ Quantile 
Regression แสดงในตารางที่ 18  
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ตารางที่ 18 ผลการประมาณการสมการคาจาง 
 
ตัวแปรตน คา logarithm ของคาจางตอเดือน 
ตัวแปรตาม เวกเตอรของตัวแปรที่กําหนดคาจางตอเดือน จํานวน 83 ตัวอยาง 

ตัวแปร 
(สัญลักษณ) 

Least 
Square 

Quantile Regression 

Quantile 
ที่ 0.25 

Quantile 
ที่ 0.5 

Quantile 
ที่ 0.75 

คาคงที ่
(c) 

5.26* 
(1.68) 

5.05** 
(3.11) 

6.43* 
(2.15) 

5.12** 
(3.17) 

อายุ 
(age) 

0.19** 
(0.12) 

0.21 
(0.24) 

0.10 
(0.15) 

0.21 
(0.23) 

อายุกําลังสอง 
(agesquare) 

-0.00 
(0.00) 

-0.00 
(0.00) 

-0.00 
(0.00) 

-0.00 
(0.00) 

ผลการศึกษา 
(gpa) 

0.21* 
(0.06) 

0.19* 
(0.11) 

0.27* 
(0.08) 

0.22* 
(0.09) 

สถานภาพการทํางาน 
(private) 

0.30* 
(0.09) 

0.16** 
(0.12) 

0.31* 
(0.10) 

0.31* 
(0.10) 

เพศ 
(sex) 

0.15* 
(0.07) 

0.11** 
(0.09) 

0.13** 
(0.09) 

0.18** 
(0.10) 

การฝกงาน 
(training) 

0.00 
(0.07) 

0.02 
(0.10) 

0.00 
(0.09) 

-0.11 
(0.09) 

adjusted R square 0.52 0.30 0.20 0.36 
ท่ีมา: ประมาณการโดยผูวิจัย ตัวเลขนอกวงเล็บคือ พารามิเตอรท่ีประมาณการ ตัวเลขในวงเล็บคือ Standard 
error, สัญลักษณ ** (*) แสดง นัยสําคัญทางสถิติท่ี 90 (95) เปอรเซ็นตตามลําดับ 

 
 ก. ความสัมพันธระหวางเวกเตอรของตัวแปรที่กําหนดคาจางและ logarithm ของ
คาจางตอเดือน 
 พิจารณาผลการประมาณการดวยวิธี Least Square (ผลการศึกษาใน Column แรก
ของตาราง 18) พารามิเตอรที่ไดจากการประมาณการทุกตัวเปนตามความคาดหมายทางทฤษฎี 
ผลการประมาณการชี้ใหเห็นวา อายุมีผลตอคาจางในทางบวกแตมีทิศทางที่ลดนอยถอยลง การ
อธิบายคาพารามิเตอรของตาราง มีหนวยเปน ผลสวนเพ่ิม (Marginal Effect) ตอ คา logarithm 
ของคาจางตอเดือน ยกตัวอยางเชน เม่ืออายุของบัณฑิตในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 1 ป โดย
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กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ ณ คาเฉลี่ยจะมีผลทําใหคาจางตอเดือนของบัณฑิต เพ่ิมขึ้น 0.19 
หนวยของ logarithm  
 ผลการศึกษา (GPA) ที่ดีกวา และการที่ตัวอยางไมไดทํางานในหนวยงานราชการ
ลวนสงผลในทางบวกตอคาจางที่บัณฑิตไดรับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Marginal Effect 
เทากับ 0.21 และ 0.30 ตามลําดับ) สวนผลการประมาณคาพารามิเตอรของเพศทั้งจากวิธี 
Least Square และ Quantile Regression แสดงคาพารามิเตอรที่เปนบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงใหเห็นวาตลาดแรงงานมีการเลือกปฏิบัติตอบัณฑิตดานเพศ โดย Wage Premium 
ของบัณฑิตเพศชาย เทียบกับหญิงอยูในชวง 0.11- 0.18 log point ตอเดือน  
 ผลการประมาณการดวยวิธี Quantile Regression (ผลการศึกษาใน Column 2-4 
ของตาราง 18) แสดงพารามิเตอรที่ไดจากการประมาณการเปนตามความคาดหมายทางทฤษฎี 
โดยผลสวนเพิ่ม (Marginal Effect) ตอคา logarithm ของคาจางตอเดือน มีความแตกตางกันไป 
โดยพารามิเตอรที่ไมเปนตามความคาดการณทางทฤษฎีคือ ผลสวนเพ่ิมของตัวแปรการฝกงาน
ใน Quantile ที่ 0.75 ตอคาจางที่บัณฑิตไดรับ (-0.11) อยางไรก็ตาม พารามิเตอรที่ไดจากการ
ประมาณผลสวนเพิ่มของตัวแปรการฝกงานลวนไมมีนัยสําคัญทางสถิติไมวาจะประมาณการดวย
วิธี Least Square หรือ Quantile Regression 
 
 ข. การพยากรณรูปแบบความสัมพันธระหวางอายุและคาจาง 

 การพยากรณรายไดตลอดชีวิตที่ไดจากการทํางาน ทําโดยการนําสมการถดถอยของ
คาจางที่สรางขึ้นมาใชประมาณคาผลตอบแทนที่ไดจากการศึกษา โดยกําหนดใหตัวแปรอ่ืนๆ 
นอกจากอายุ คงที่ ณ คาเฉล่ีย เพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธของอายุและคาจางเฉลี่ยตอป
ตลอดอายุการทํางานของบัณฑิตซ่ึงเปนคาเฉลี่ยของทั้งหมด จากน้ันจึงเพิ่มอายุจาก 23 ถึง 60 
ป (สมมติใหอายุ 23 เปนปแรกที่บัณฑิตเขาสูตลาดแรงงาน และออกจากตลาดแรงงานเมื่ออายุ 
60) 

 ทั้งน้ีรูปแบบความสัมพันธของอายุและคาจางเฉลี่ยตอปนี้ เปนการพยากรณรายได
ในอนาคต โดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-section data) ดังน้ัน รายไดที่ไดจากการประมาณ
คากับรายไดที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจแตกตางกัน ซึ่งเกิดจากสภาพของตลาดแรงงานใน
อนาคต 

 ผลการประมาณการรูปแบบความสัมพันธระหวางอายุและคาจางเฉลี่ยตอปของ
บัณฑิตจําแนกระหวางชายและหญิงแสดงโดยภาพ y ซึ่งใกลเคียงกับ Chapman and 
Lounkaew (2009: Fig. 1, 2, p. 15) 
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รูปภาพที่ 1 รูปแบบความสมัพันธระหวางอายุและคาจางเฉลี่ยตอป 
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ท่ีมา: คํานวณโดยผูวิจัย 

 
 จากภาพที่ 1 เสนบนสุดคือ พยากรณคาจางเฉลี่ยตอปของบัณฑิตเพศชาย 
(MWAGE) เสนกลางคือ พยากรณคาจางเฉลี่ย (WAGE) เสนลางสุดคือ พยากรณคาจางเฉลี่ย
ตอปของบัณฑิตเพศหญิง (FWAGE) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเน้ือหาและขอมูลจากสวนตางๆ มาสรุป และอภิปรายผล รวมทั้ง
ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 
5.1 สรุปและอภิปรายผล 
  
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจแหลงอาชีพ วิเคราะหผลตอบแทน และสภาวะ
การทํางานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต และศึกษารายวิชา โครงการกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนการ
ทํางานของบัณฑิต 
 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือหลักในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และเศรษฐมิติ สวนที่สองเปนการประมวลผลจากขอมูลเชิงคุณภาพ  

ลักษณะทั่วไปทางสถิติของขอมูลพบวา เศรษฐศาสตรบัณฑิตเปนชายรอยละ 53 
หญิงรอยละ 39 มีอายุเฉลี่ย 26 ป ไดงานทําหลังจากจบการศึกษาไมเกิน 6 เดือนรอยละ 66.3 มี
แหลงขอมูลการสมัครงานที่สําคัญจาก ญาติและคนรูจัก รองลงมาคือแหลงขอมูลจากสถาน
ประกอบการรวมถึงอินเตอรเน็ต ดังน้ันการที่บัณฑิตเขาถึงขอมูลการรับสมัครงานโดยตรงจาก
สถานประกอบการจะสงผลใหโอกาสในการไดงานทําย่ิงสูงขึ้น กิจกรรมที่เปนการสนับสนุนที่
สําคัญคือการจัดตลาดนัดแรงงานใหแกนักศึกษาในขณะที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 

บัณฑิตมีการเปลี่ยนงานโดยเฉลี่ยประมาณ 2 แหง เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงาน
เศรษฐศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีคุณสมบัติที่โดนเดน คือ ความมีมนุษย
สัมพันธ ความรับผิดชอบ เรียนรูและปรับตัวไดเร็ว หม่ันหาความรูเพ่ิมเติม และมีความคิด
สรางสรรค  

เศรษฐศาสตรบัณฑิตรอยละ 37.3 ทํางานอยูในองคกรที่เปนผูใหบริการมากที่สุด 
อันดับ 2 คือทํางานอยูในองคกรที่เปนผูใหบริการทางดานการเงิน ซึ่งขอมูลน้ีสอดคลองกับ
แนวโนมความตองการของตลาดแรงงานในประเทศ  
 ดานลักษณะงานที่บัณฑิตรับผิดชอบพบวา ลักษณะงานของบัณฑิตตรงกับลักษณะ
งานที่กรมการจัดหางานระบุไว อาทิ การวิเคราะหขอมูลการใชพลังงานไฟฟา วิเคราะหคูแขง
ทางการตลาด ติดตอทําธุรกรรมกับตางประเทศ  จัดทํารายงานทางสถิติ สอบถามความพึงพอใจ
ของลูกคา และประมวลผล นําเสนอ วิเคราะหและตรวจสอบงบประมาณของหนวยงาน วิเคราะห
การลงทุนตางประเทศ เปนตน  
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 การวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอระดับเงินเดือนของบัณฑิตพบวา ผลการเรียน (GPA) 
มีผลตอระดับเงินเดือนของบัณฑิต และพบวาการฝกงานของบัณฑิตในขณะที่กําลังศึกษาอยูไมมี
ผลตอระดับเงินเดือนของบัณฑิต แตมีผลกับการไดรับการพิจารณาเปนพิเศษจากองคกรในการ
รับเขาทํางานเม่ือเทียบกับบัณฑิตที่ไมมีประสบการณในการฝกงาน 

เม่ือพิจารณาจากลักษณะประเภทกิจการที่บัณฑิตทํางานกับรายวิชาที่ใชในการ
ทํางาน พบวา บัณฑิตที่ทํางานบริการดานการเงินจะใชความรูทางเศรษฐศาสตรในการทํางาน
ระดับมาก มากที่สุด รองลงมาคือ งานดานการใหคําปรึกษา 
 

ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยการใชวิชาตางๆ ในการทํางานแยกตามประเภทกิจการ 
ประเภทกิจการ 

 
วิชา 

บริการ
ดาน

การเงิน 

คาสงคา
ปลีก 

ผลิต
สินคา 

ใหบริการ ใหคํา 
ปรึกษา 

คะแนน
เฉลีย่ 

คณิตศาสตรสาํหรับนัก
เศรษฐศาสตร 

2.15 2.17 1.55 1.81 2.13 1.96 

สถิติสําหรับนกั
เศรษฐศาสตร 

2.04 1.83 1.64 1.74 2.13 1.88 

วิธวีิจัยทาง
เศรษฐศาสตร 

2.08 2.00 1.36 1.94 2.38 1.95 

โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
เศรษฐศาสตร 

2.11 1.83 1.27 1.94 1.88 1.81 

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2.19 2.00 2.00 1.94 2.25 2.08 

เศรษฐศาสตรมหภาค 2.31 2.00 2.00 1.94 2.38 2.13* 
วิเคราะหและประเมิน

โครงการ 
2.23 2.00 2.55 1.90 2.25 2.19* 

เศรษฐศาสตรการเงิน
และสถาบันการเงิน 

2.69 2.00 1.91 1.74 2.13 2.09* 

เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ 

1.96 1.50 1.55 1.39 1.75 1.63 

เศรษฐศาสตรการคลัง 1.77 1.67 1.36 1.45 1.75 1.60 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 2.23 1.83 2.55 1.84 2.25 2.14* 

เศรษฐมิต ิ 1.77 1.50 1.27 1.55 2.00 1.62 

คะแนนเฉลีย่ 2.13* 1.86 1.75 1.77 2.11*  
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จากตารางที่ 19 คาเฉล่ียมีคะแนนเต็มเทากับ 3 คะแนน หมายความวา บัณฑิตนํา
รายวิชา ไปใชในการทํางานมาก ถาคาเฉลี่ยยิ่งเขาใกล 0 หมายความวาบัณฑิตนําความรูจาก
รายวิชาไปใชในการทํางานนอย การศึกษาพบวาวิชาที่บัณฑิตนําไปใชในการทํางานมากท่ีสุด 
คือวิชาวิเคราะหและประเมินโครงการ วิชาที่บัณฑิตนําไปใชในการทํางานนอยที่สุดคือวิชา
เศรษฐมิติ 

เม่ือเปรียบเทียบเปนรายวิชาพบวาวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ใชมากในการทํางานประเภทคาสงคาปลีก วิชาสถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร วิชาวิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค วิชาเศรษฐศาสตรมหภาค วิชาเศรษฐมิติ บัณฑิตใช
มากในการทํางานประเภทใหคําปรึกษา วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐศาสตร วิชา
เศรษฐศาสตรการเงินและสถาบันการเงิน วิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ วิชาเศรษฐศาสตร
การคลัง บัณฑิตใชมากในการทํางานประเภทบริการดานการเงิน วิชาวิเคราะหและประเมิน
โครงการ วิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ บัณฑิตใชมากในการทํางานประเภทผลิตสินคา  

บัณฑิตรอยละ 92.8 เคยเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเห็นวาการเขา
รวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนการเพ่ิมโอกาสในการทํางาน  
 ทักษะท่ีมีประโยชนตอการประกอบอาชีพในระดับมาก ประกอบดวย ทักษะทางดาน
คอมพิวเตอร ภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนขอมูลที่สอดคลองกับมุมมองของนายจาง 
  
5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 ก. ขอเสนอในการนําผลการวิจัยไปใช 
 เน่ืองจากขอมูลในการศึกษาเปนขอมูลของบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวเขาทํางานใน
สถานประกอบการทันที รายวิชาที่ใชในการทํางานจึงเปนรายวิชาเชิงประยุกตมากกวาที่เปนเชิง
ทฤษฎี ซึ่งผลจากการวิจัยรายวิชาที่มีคะแนนนอยไมไดหมายความวิชานั้นไมมีความสําคัญ 
เพราะรายวิชาเชิงทฤษฎีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร ผูวิจัยเห็นวา ควรนํารายวิชาที่เปนเชิงทฤษฎีคงไวแต
อยูในกลุมของวิชาเอกเลือก เพ่ือเปนทางเลือกใหแกนักศึกษาที่ตองการจะเรียนตอในระดับสูง 
และมีรายวิชาในเชิงประยุกตที่เหมาะกับการทํางานทั้งภาครัฐบาล เอกชน รวมทั้งผูประกอบการ 
 การทํากิจกรรมถือวาเปนสวนสงเสริมใหบัณฑิตมีความม่ันใจ มีความรับผิดชอบ และ
รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดังนั้นการใหนักศึกษาไดฝกงานกับสถานประกอบการจึงเปน
ประสบการณตรงที่นักศึกษาจะไดรับกอนเขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งคณะฯ จําเปนตองสราง
เครือขาย และใหความม่ันใจกับสถานประกอบการวานักศึกษาที่ไปฝกงานนั้นมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม 
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 นอกจากการฝกงาน การใหนักศึกษาไดไปศึกษาดูงานกับหนวยงานภายนอก การ
ฟงบรรยายพิเศษ จากบุคคลที่มีความรู ความชํานาญในสาขาอาชีพที่นักศึกษาสนใจ เปนการ
กระตุนใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรู และเตรียมความพรอมได 
 ข. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอมูลในการวิเคราะหถือวามีจํานวนนอย และเลือกใชขอมูลเฉพาะบัณฑิตที่ทํางาน
หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเทาน้ัน การวิจัยในอนาคตอาจเพิ่มขอมูลของบัณฑิตที่เรียน
ตอในระดับบัณฑิตศึกษาดวยจะทําใหไดขอมูลครอบคลุมบัณฑิตทั้งสองกลุม รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับบัณฑิตเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ดวย 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 
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สวนที่ 1. ขอมูลสวนตัว 
1. ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................... 
2. เพศ  ( ) 1. ชาย  ( ) 2. หญิง 
3. อายุ............................................ 
4. ที่อยูปจจุบัน  เลขที่..........................หมูบาน/อาคาร.................................................. 
   ถนน.............................................ตําบล/แขวง.......................................................... 
   อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.......................................................... 
   รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท............................................................... 
   E-MAIL ………………………………………………………………………………….. 
5. ปการศึกษาที่เขารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี.................................................... 
6. สาขา ที่ทานสําเร็จการศึกษา  ( ) 1. รุนของทานไมมีสาขา     
   ( ) 2. มี โปรดระบุ............................................... 
7. ทานอนุญาตใหคณะนําขอมูลของทานไปประชาสัมพันธหรือไม 
 ( ) 1. อนุญาต  ( ) 2. ไมอนุญาต 
8. ทานอนุญาตใหนําขอมูลของทานเปนกรณีศึกษาในรายงานฉบับสมบูรณหรือไม 
 ( ) 1. อนุญาต  ( ) 2. ไมอนุญาต 
9. เกรดเฉลี่ยสะสม เม่ือสําเร็จการศึกษา................................ 
 
สวนที่ 2. ขอมูลการทํางาน 
10. ระยะเวลาในการไดงาน หลังจากจบปริญญาตรี   
 ( ) 1. ไมเกิน 6 เดือน  ( ) 2. ระหวาง 6 เดือน – 1 ป  
 ( ) 3. ระหวาง 1 ป  - 2 ป   ( ) 4. มากกวา 2 ป 
11. ทานทราบขอมูลเรื่องตาํแหนงงานหรือสมัครงานจากสื่อใด 
 ( ) 1. ฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย ( ) 2. ญาติ/คนรูจัก 
 ( ) 3. หนังสือพิมพ  ( ) 4. อาจารย  

( ) 5. ขอมูลโดยตรงจากแหลงงาน ( ) 6. วารสาร   
( ) 7. ทีว ี  ( ) 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

12. ทานมีปญหาในการหางานทํา หลังสําเร็จการศึกษาหรือไม 
 ( ) 1. ไมมีปญหา  ( ) 2. มีปญหา เกิดจาก 
 ( ) 2.1 ไมทราบแหลงงาน  ( ) 2.2 หางานที่ถูกใจไมได 
 ( ) 2.3 ตองสอบจึงไมอยากสมัคร  ( ) 2.4 ขาดคนสนับสนุน 
 ( ) 2.5 ขาดคน/เงินค้ําประกัน ( ) 2.6 หนวยงานไมตองการ 
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 ( ) 2.7 เงินเดือนนอย  ( ) 2.8 สอบเขาทํางานไมได 
 ( ) 2.9 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
13. ตั้งแตไดงานหลังจบปริญญาตรี จนถงึปจจุบัน ทานเคยเปลี่ยนงานหรือไม 

( ) 1.ไมเคยเปลี่ยนงานเลย เน่ืองจาก  
 ( ) 1.1 งานที่ทําอยูมีความมั่นคง ( ) 1.2 ทานชอบลักษณะงานที่ทําอยู 
 ( ) 1.3 เงินเดือนมีความเหมาะสม ( ) 1.4 มีโอกาสในการกาวหนา 
 ( ) 1.5 ยังไมมีโอกาสไดงานที่ดีกวา ( ) 1.6 อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 ( ) 2.เคยเปลีย่นมาแลว...........แหง สาเหตุที่เปลี่ยนงาน 
 ( ) 2.1 เงินเดือนไมเหมาะสม ( ) 2.2 ไมชอบลักษณะงานที่ทํา 
 ( ) 2.3 แรงกดดันจากเพ่ือนรวมงาน ( ) 2.4 เดินทางไมสะดวก 
 ( ) 2.5 ไดงานใหมที่ทานพึงพอใจมากกวา ( ) 2.6 ระดับสวัสดิการ 
 ( ) 2.7 ความมั่นคงในหนาที่การงาน ( ) 2.8 โอกาสในการกาวหนา 
 ( ) 2.9 อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................. 
14. งานที่ทําไดทําหลังจากจบปริญญาตรตีรงกับสาขาวชิาที่ทานไดศกึษามาหรือไม 
 ( ) 1. ตรง   ( ) 2. ไมตรง 
15. ชื่อองคกร และสถานทีท่ี่ทานทํางานในปจจุบัน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
16. ตําแหนงงานของทานในปจจุบัน 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
17. ลักษณะงานที่ทํารับผิดชอบ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
18. หนวยงานของทานเปนกิจการประเภทใด 
 ( ) 1. บริการดานการเงิน  ( ) 2. คาสง คาปลีก 
 ( ) 3. เปนผูผลิตสินคา  ( ) 4. เปนผูใหบริการ 
 ( ) 5. เปนผูใหคําปรึกษา  ( ) 6. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 
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19. ประเภทหนวยงานของทาน 
 ( ) 1. เจาของกิจการ  ( ) 2. ราชการ 
 ( ) 3. รัฐวิสาหกิจ  ( ) 4. บริษัทเอกชน 
 ( ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................ 
20. เงินเดือนที่ทานไดรับในปจจุบัน 
 ( ) 1. ต่ํากวา 7,630 บาท  ( ) 2. 7,631 – 10,000 บาท 
 ( ) 3. 10,001 – 20,000 บาท ( ) 4. 20,001 – 30,000 บาท 
 ( ) 5. 30,001 – 40,000 บาท ( ) 6. มากกวา 40,000 บาท 
21. เม่ือเทียบเงินเดือนกับงานที่ทานทํา ทานคิดวา 
 ( ) 1. เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสม 
 ( ) 2. เงินเดือนที่ไดรับนอยเกินไป 
 ( ) 3. เงินเดือนที่ไดรับมากเกินไป 
22. นอกจากอาชีพหลักแลวทานมีอาชีพเสริมหรือไม 
 ( ) 1. ไมมี 
 ( ) 2. มี โปรดระบุ............................................................................... 
23. ทานคิดวาโอกาสในการกาวหนาในที่ทํางานของทานเปนอยางไร 
 ( ) 1. มีโอกาสกาวหนาในอนาคต 
 ( ) 2. ไมมีโอกาสกาวหนาในอนาคต 
24. ในหนวยงานของทานมีเพ่ือนรวมงานที่จบเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือไม 
 ( ) 1. ไมมี   
 ( ) 2. มี จํานวน.....................คน 
 มาจากมหาวิทยาลัยใดบาง 
 ( ) 2.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ( ) 2.2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ( ) 2.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( ) 2.4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ( ) 2.5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( ) 2.6 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 ( ) 2.7 มหาวิทยาลัยรังสติ  ( ) 2.8 มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 
 ( ) 2.9 มหาวิทยาลัยราชภฎัฯ ( ) 2.10 อ่ืนๆ ..................................... 
25. เม่ือเทียบกับเพ่ือนรวมงานทานมีคุณสมบัตใิดพิเศษกวาเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน 
 ( ) 1. มีความคิดสรางสรรค ( ) 2. มีมนุษยสัมพันธ 
 ( ) 3. เปนที่รกัของเพ่ือนรวมงาน ( ) 4. ทํางานดวยความรวดเรว็ 
 ( ) 5. มีความรับผิดชอบ  ( ) 6. หม่ันหาความรูเพ่ิมเตมิ 
 ( ) 7. เรียนรูและปรบัตวัไดเร็ว   ( ) 8. ทํางานบางอยางที่เพ่ือนรวมงานทําไมได 
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26. หลังจากที่ทานไดทํางานแลว ทานเรียนตอในระดับปริญญาโทหรือไม 
 ( ) 1. ไมเรียนตอ  
 ( ) 2. เรียนตอ หลังจากทํางานไปแลว.....................เดือน / ป 
 ทานเรียนตอในสาขาวชิาใด 
 ( ) 2.1 สาขาเศรษฐศาสตร  ( ) 2.2 สาขาบริหารธุรกิจ 
 ( ) 2.3 สาขาอ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................ 
สวนที่ 3. ขอมูลเรื่องความคิดเห็นตอวิชาเศรษฐศาสตร 
27. รายวิชาใดท่ีทานนํามาใชประโยชนในการทํางานของทาน  
ขอความ ใชมาก ใชนอย ไมใช 
1. ทานใชความรูวิชาเศรษฐศาสตรในการทํางาน    
2. คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร    
3. สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร    
4. วิธวีิจัยทางเศรษฐศาสตร    
5. โปรแกรมสําเร็จรูปทางเศรษฐศาสตรเชน SPSS    
6. เศรษฐศาสตรจุลภาค    
7. เศรษฐศาสตรมหภาค    
8. วิเคราะหและประเมินโครงการ    
9. เศรษฐศาสตรการเงินและสถาบันการเงิน    
10. เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ    
11. เศรษฐศาสตรการคลังสาธารณะ    
12. เศรษฐศาสตรธรุกิจและกลยุทธการแขงขัน    
13. เศรษฐมิต ิ    
วิชาอ่ืนๆ ทีเ่ปนประโยชนในการทํางานของทาน    
ก.    
ข.    
ค.    
ง.    
28. ทานเคยเขารวมกิจกรรมใดบางตอนศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย 
 ( ) 1. โครงการบัณฑิตเกียรตินิยม ( ) 2. โครงการเสริมสรางบคุลิกภาพ 
 ( ) 3. กิจกรรม DPU GAMES ( ) 4. ฟงบรรยายพิเศษท่ีคณะฯจัดขึ้น 
 ( ) 5. ทํางานรวมกับสโมสรนักศึกษา ( ) 6. เปนคณะกรรมการประจําคณะฯ 
 ( ) 7. ประกวดนพรัตนทองคํา ( ) 8. โครงการบัณฑิตคุณภาพ 
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 ( ) 9. เขารวมแขงขัน หรือเขาประกวดในโอกาสตางๆ  
 ( ) 10. จัดบอรดนิทรรศการตางๆ 
 ( ) 11. ไมเคยเขารวมกิจกรรมใดเลย 
 ( ) 12. กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................... 
29. ทานคิดวาการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัเปนการเพ่ิมโอกาสใหทานไดงานทํา 
 ( ) 1. เห็นดวย  ( ) 2. ไมเห็นดวย 
30. ในระหวางที่ทานศึกษา ทานไดไปฝกงานจากหนวยงานภายนอกหรือไม 
 ( ) 1. ไมเคย   
 ( ) 2. เคย   ทานฝกงานที่หนวยงานใด 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
31. ทานคิดวากิจกรรมหรือทักษะเหลาน้ีมีประโยชนตอการประกอบอาชีพในอนาคตมากนอย
เพียงใด 
ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ศึกษาดูงาน      
2. ฝกงาน      
3. คอมพิวเตอร      
4. ภาษาตางประเทศ      
5. มนุษยสัมพันธ      
6. การทํางานเปนทีม      
7. การหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 

     

8. การพูดในที่ชุมชน      
9. การเขียนรายงาน      
10. เทคนิคการวิจัย      
11. อ่ืนๆ ที่ทานเสนอแนะ      
ก.      
ข.      
ค.      
ง.      
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
32. ปญหาในการทํางานของทาน 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
33. ทานสนใจจะอบรบหรอืเรียนหลักสูตรระยะสั้นในหัวขอใดบาง 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
34. กิจกรรมที่ทานคิดวาควรบรรจุในหลกัสูตรเพ่ือเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
35. ทานคิดวาจุดเดนของคณะเศรษฐศาสตรคือ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
36. ทานคิดวาจุดดอยของคณะเศรษฐศาสตรคือ 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
37. กิจกรรมหรือส่ิงที่ทานตองการใชคณะเศรษฐศาสตรจัดขึ้นเพือ่เปนประโยชนตอทาน 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
38. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ทานคิดวาเปนประโยชนตอคณะเศรษฐศาสตรในอนาคต 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

ผูวิจัยขอขอบคุณทานที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน 
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ภาคผนวก ข. 
ขอมูลการทํางานของเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
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สถานที่ทํางาน ตําแหนง ลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(2) 

เศรษฐกร 6 อัตราคาไฟ, วเิคราะหขอมูลการใช
พลังงานไฟฟา 

มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย (2) 

อาจารย, เจาหนาที่บริหาร
สื่อสารการตลาด 

สอนหนังสือ, แนะแนวการศึกษา
ตอและวิเคราะหคูแขงทาง
การตลาด 

ธนาคารไทยพาณิชย, 
ศูนยธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

เจาหนาที่บริการการคา
ระหวางประเทศ 

ทําธุรกรรมตดิตอการสอออก-
นําเขาระหวางประเทศ 

เมืองไทยประกันชีวติ (2) เจาหนาที่, ฝายขาย, 
การเงิน 

ประสานงานกบัธนาคารกสกิรไทย, 
ขายและบริการลูกคา  

ฮิวเมนิกา  Payroll Outsourcing HR Payroll,รับผิดชอบเร่ืองจาย
ภาษ,ี  

สํานักงานเทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

เจาหนาที่ธุรการ งานธุรการตางๆ ประเมินโครงการ 

Valence จ.ระยอง Logistics Supervisor Control Warehouse, Control 
Transportation 

บริษทั ซิมิโต บริหารความเสี่ยง รายงานคาทางสถิต ิ
ธนาคารกสิกรไทย (4) เจาหนาที่ฝายตลาด, 

สินเชื่อ 
รับฝาก-ถอน โอนเงินแนะนํา
ผลิตภัณฑของธนาคาร, สรุป
แผนการขาย 

International Recovery 
Service (IRS) 

Marketing Executive สรางสัมพันธกับลูกคา รวมงานกับ
บริษทัประกันภัย 

ธุรกิจสวนตวั (2) ผูจัดการ, ผูชวย ดูแลและจัดการ, สงผลผลติทาง
การเกษตร 

ธนาคารกรุงไทย (3) บริการลูกคาและการตลาด ฝายบริการลูกคา, สินเชื่อ 
TKK Logistics จํากัด Officer เอกสารระหวางประเทศ 
บริษทัศรีไสวปาลมออยส 
กรุป จํากัด 

ฝายจัดซ้ือ-จัดจาง ธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือ-ขาย 

โรงพยาบาลพญาไท เจาหนาที่วิจัยตลาด สอบถามความพึงพอใจของลูกคา
และทําการประมวลผล 
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สถานที่ทํางาน ตําแหนง ลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ 
สํานักงานปลดักระทรวง
กลาโหม 

วิเคราะหและรายงาน
สํานักงบประมาณ 

จายงบประมาณ 

สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิ

พนักงานโครงการบริหาร
กองทุน 

วิเคราะหตรวจสอบงบประมาณ
ของโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
หลักประกันสขุภาพ 

ศ.การชางและบรษิัทชัย
ลัดดา จํากัด 

รองผูจัดการ ดูแลฝายขายและจัดซื้อ 

บริษทัไทยธนวัฒนดอล
เล็คชั่นแอนดลอร (TCL) 

เจาหนาที่ประสานงาน ประสานงานดานกฎหมายระหวาง
ธนาคารกับทนายความ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

ฝกวิชาการพาณิชย 
ปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษาและปญหาทางการรับจด
ทะเบยีนกิจการและหุนสวน 

บริษทัหลักทรัพย  
บัวหลวง 

นักวิเคราะหการลงทุนและ
การวางแผน 

วิเคราะหการลงทุนตางประเทศ 

โรงเรียนสายไหม ครู, เจาหนาที่ฝายธุรการ สอนวิชาสังคมศึกษาและชวยงาน
ธุรการ 

บริษทัศวิะ เทคโนโลยี 
จํากัด 

เสมียน เขียนบลิ วางบิล ตรวจสอบขอมูล
ของบริษทั 

สํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง 

จัดเก็บขอมูล จัดเก็บขอมูลของสมาชิกทีกู่ยืมเงิน 

บริษทัอินแบค เอ็กซิปชั่น 
แมเน็จเมน 

Administrative นัดประชุม ทํางานเก่ียวกบัเอกสาร 

Major bowling Front cashiers ดูแลเงิน 
ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

  

โรงเรียนชนันเกียรติการ
บริบาล 

ประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษา 

รัตบราลี ทวัร ผูชวยไกด ทํากิจกรรมบนรถ ดูแลลูกทัวร 
โปรเกรสแบบงิเมน เจาหนาที่สํารวจ สํารวจสินทรพัย (อสังหาริมทรัพย

ของธนาคารกสิกรไทย) 
Easy Buy Personal Loan Officer สินเชื่อ ออกบูท รับชําระคาบัตร 
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สถานที่ทํางาน ตําแหนง ลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ 
Vama Creation. 
CO.LTD. 

Return ตรวจสอบความถูกตองของงาน 

สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม
แหงชาต ิ

 รวมขอมูลโทรคมนาคมและ
วิเคราะหเศรษฐกิจ 

โรงเรียนเตรยีม
อุดมศึกษานอมเกลา 

ครูพิเศษ, ครูอัตราจาง ครูสอนเศรษฐศาสตร 

วีไอ เซอรวิส แอนด ซัพ
พลาย 

ธุรกิจสวนตวัเกี่ยวกับการ
ขาย 

จําหนายและซอมเคร่ืองมือแพทย 

RG Enterprise ผูชวยฝายขาย จัดพิมพใบเสนอราคา ใหบริการ
ลูกคา 

ธนาคารกรุงเทพ เจาหนาที่อํานวยบริการ รับฝาก-ถอนเงินใหคําแนะนํา
ผลิตภัณฑของธนาคาร 

บริษทั ดัชมิลส จํากัด Sale Marketing ดูแลสินคาในคลังแตละสถานที่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฎสวน
ดุสิต 

นักวิจัย ทําวิจัย 

มูลนิธิบรูณะชนบทแหง
ประเทศไทย 

นักวิจัยและผูประสานงาน วิจัยประสานงานโครงการ 

ธนาคารเกีรยตินาคิน ผูจัดการการตลาดสินเชื่อ หาลูกคาสินเชือ่ 
โรงงาน ท.ชัยวัฒน เจาของกิจการ การจัดซ้ือ 
บริษทัโตโยตา เจาหนาที่การตลาดแผนก

ยานยนต 
รับOrderสวนประกอบรถยนตจาก
ในประเทศแลวสงออกตางประเทศ 

สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย 

เจาหนาที่วิเทศนสัมพันธ สนับสนุนการรองรับแขกทั้งภายใน
และตางประเทศ 

Ozsecurity Singapore 
Pte Ltd. 

Product Manager at 
NAICE 

Consult, Management Directing 

แพน มิเลเนียม คอนซิล
แทน็ซ  

Financial Consultant ใหคําปรึกษาทางการเงินและการ
ลงทุน 

กรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย 

นักวิชาการพาณิชย
ปฏิบตัิการ 

ดูแลการแขงขนัของธุรกิจควบคุม
ตาม พรบ. 
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ภาคผนวก ค. 
ผลการศึกษา 
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Dependent Variable: LOG(WAGE)  
Method: Least Squares   
Date: 02/11/11   Time: 10:02   
Sample: 1 83    
Included observations: 83   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.267272 1.684908 3.126149 0.0025 
AGE 0.198358 0.123281 1.608988 0.1118 

AGESQUARE -0.002541 0.002164 -1.174232 0.2440 
GPA 0.216772 0.068024 3.186711 0.0021 

PRIVATE 0.300379 0.093531 3.211543 0.0019 
SEX 0.156163 0.070342 2.220051 0.0294 

TRAINING 0.003053 0.078747 0.038769 0.9692 

R-squared 0.559339     Mean dependent var 9.688317 
Adjusted R-squared 0.524549     S.D. dependent var 0.433052 
S.E. of regression 0.298602     Akaike info criterion 0.501155 
Sum squared resid 6.776388     Schwarz criterion 0.705154 
Log likelihood -13.79795     Hannan-Quinn criter. 0.583111 
F-statistic 16.07800     Durbin-Watson stat 1.793421 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LOG(WAGE)  
Method: Quantile Regression (tau = 0.25)  
Date: 02/11/11   Time: 10:03   
Sample: 1 83    
Included observations: 83   
Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  
Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 
Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.15426  
Estimation successfully identifies unique optimal solution 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.058608 3.112292 1.625364 0.1082 
AGE 0.217841 0.246741 0.882874 0.3801 

AGESQUARE -0.002977 0.004530 -0.657135 0.5131 
GPA 0.194155 0.111152 1.746745 0.0847 

PRIVATE 0.161019 0.127395 1.263932 0.2101 
SEX 0.118823 0.092573 1.283557 0.2032 

TRAINING 0.021745 0.107282 0.202692 0.8399 

Pseudo R-squared 0.354458     Mean dependent var 9.688317 
Adjusted R-squared 0.303494     S.D. dependent var 0.433052 
S.E. of regression 0.373310     Objective 6.996605 
Quantile dependent var 9.615805     Objective (const. only) 10.83835 
Sparsity 0.901109     Quasi-LR statistic 45.47571 
Prob(Quasi-LR stat) 0.000000    
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Dependent Variable: LOG(WAGE)  
Method: Quantile Regression (Median)  
Date: 02/11/11   Time: 10:04   
Sample: 1 83    
Included observations: 83   
Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  
Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 
Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.22273  
Estimation successfully identifies unique optimal solution 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.431589 2.153191 2.987004 0.0038 
AGE 0.101734 0.159722 0.636946 0.5261 

AGESQUARE -0.000849 0.002857 -0.297216 0.7671 
GPA 0.270870 0.089929 3.012041 0.0035 

PRIVATE 0.310262 0.105706 2.935134 0.0044 
SEX 0.136691 0.091544 1.493179 0.1395 

TRAINING 0.002676 0.094174 0.028413 0.9774 

Pseudo R-squared 0.264121     Mean dependent var 9.688317 
Adjusted R-squared 0.206025     S.D. dependent var 0.433052 
S.E. of regression 0.302346     Objective 9.082929 
Quantile dependent var 9.615805     Objective (const. only) 12.34296 
Sparsity 0.747525     Quasi-LR statistic 34.88883 
Prob(Quasi-LR stat) 0.000005    
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Dependent Variable: LOG(WAGE)  
Method: Quantile Regression (tau = 0.75)  
Date: 02/11/11   Time: 10:05   
Sample: 1 83    
Included observations: 83   
Huber Sandwich Standard Errors & Covariance  
Sparsity method: Kernel (Epanechnikov) using residuals 
Bandwidth method: Hall-Sheather, bw=0.15426  
Estimation successfully identifies unique optimal solution 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.123054 3.173705 1.614219 0.1106 
AGE 0.215400 0.237661 0.906333 0.3676 

AGESQUARE -0.002724 0.004390 -0.620604 0.5367 
GPA 0.221918 0.099428 2.231954 0.0286 

PRIVATE 0.319777 0.105609 3.027945 0.0034 
SEX 0.188233 0.106462 1.768070 0.0811 

TRAINING -0.116805 0.092156 -1.267480 0.2089 

Pseudo R-squared 0.412654     Mean dependent var 9.688317 
Adjusted R-squared 0.366284     S.D. dependent var 0.433052 
S.E. of regression 0.366440     Objective 7.158221 
Quantile dependent var 10.12663     Objective (const. only) 12.18739 
Sparsity 0.919965     Quasi-LR statistic 58.31142 
Prob(Quasi-LR stat) 0.000000    
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ภาคผนวก ง. 
ประวัตินักวิจัย 
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นางไพรินทร    ชลไพศาล 
ตําแหนง  อาจารยประจํา  
สถานที่ทํางาน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
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