คำ�นำ�
กรมการจัดหางานโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ได้ดำ�เนินการสำ�รวจเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำ�
ทะเบียนนักเรียน นักศึกษาทีส่ �ำ เร็จการศึกษาและประสงค์จะทำ�งาน ตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ถึงระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับกำ�ลัง
แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและเผยแพร่แก่องค์กรนายจ้าง หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดได้จาก http://doe.go.th/lmia
ในการสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนนักเรียน นักศึกษาทีส่ �ำ เร็จการศึกษาและประสงค์จะทำ�งาน ในปี พ.ศ. 2561
ครั้งนี้ กรมการจัดหางานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศึกษาภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ได้เสียสละเวลาในการสำ�รวจและรวบรวมข้อมูลให้เป็นอย่างดี กรมการจัดหางานจึงขอขอบคุณ
ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการสำ�รวจครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องตามสมควร
หากมีข้อคิดเห็นประการใดขอได้โปรดแจ้งกรมการจัดหางานทราบ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายอนุรักษ์  ทศรัตน์)
อธิบดีกรมการจัดหางาน
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           การจัดทำ�ข้อมูลความต้องการของผู้สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล
กำ�ลังแรงงานของประเทศ ซึ่งจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัยตลาดแรงงาน รวมทั้งสนับสนุนนโยบาย
ในการวางแผนการดำ�เนินงานด้านกำ�ลังแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำ�ให้แก่
ผู้สำ�เร็จการศึกษาใหม่และเป็นข้อมูลให้นายจ้าง/สถานประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งาน
            ขอ้ มูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้จากการสำ�รวจนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาตรี ที่สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดยจัดส่งแบบสำ�รวจข้อมูลให้สถานศึกษาทั่วประเทศ จำ�นวน 11,737 แห่ง ได้รับแบบสำ�รวจผู้สำ�เร็จการศึกษาคืน
จำ�นวน 4,224 แห่ง มีผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจ จำ�นวน 272,411 คน

ผลการสำ�รวจข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

1. ประสงค์จะศึกษาต่อ จำ�นวน
231,138   คน
2. ทำ�งานในประเทศ จำ�นวน
42,362    คน
3. ฝึกอาชีพ
จำ�นวน
137,263   คน
4. ประกอบอาชีพอิสระ จำ�นวน
115,781   คน
5. รับงานไปทำ�ที่บ้าน จำ�นวน
70,694     คน
6. ทำ�งานต่างประเทศ จำ�นวน
89,659     คน
(หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสำ�รวจสามารถแจ้งความประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ)
           ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจ จำ�นวน 272,411 คน เป็นผู้ชาย จำ�นวน 111,213 คน ร้อยละ 40.83
ผู้หญิง จำ�นวน 161,198 ร้อยละ 59.17 โดยเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มากที่สุด ร้อยละ
48.14 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ร้อยละ 28.90 น้อยที่สุด คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) ร้อยละ 6.68

1. ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ประสงค์จะทำ�งาน

    ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจที่ประสงค์จะทำ�งานในประเทศและต่างประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น
132,021 คน เป็นผู้ชายร้อยละ 37.16  ผู้หญิงร้อยละ 62.84 จำ�แนกตามวุฒิการศึกษาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) จำ�นวน 41,743 คน หรือร้อยละ 31.61 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำ�นวน 34,603 คน ร้อยละ 26.21
ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 28,695 คน ร้อยละ 21.74 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)/อนุปริญญา จำ�นวน
16,519 คน ร้อยละ 12.51 และ ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 10,459 คน ร้อยละ 7.92 ตามลำ�ดับ

ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ประสงค์จะทำ�งานในประเทศ
1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน
4,173 คน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จำ�นวน 1,467 หรือร้อยละ 35.15 รองลงมาอยู่ในภาคกลาง
จำ�นวน 1,345 คน หรือร้อยละ 32.23 (อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อย 17.33)

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 5,003 คน อยู่ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จำ�นวน 2,528 คน หรือร้อยละ 50.53 รองลงมาอยูภ่ าคกลาง จำ�นวน 1,170 คน หรือร้อยละ
23.39 (อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 14.51)

1

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

1.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ประสงค์จะทำ�งาน
จำ�นวน 2,811 คน สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมมากทีส่ ดุ ร้อยละ 49.84 รองลงมา คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ร้อยละ 38.24 โดยผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อยู่ในภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 29.78
(อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ  22.84) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน้อยที่สุดอยู่ในภาคตะวันออก

1.4 ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา

ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)/อนุปริญญา ทีป่ ระสงค์
จะทำ�งาน จำ�นวน 10,192 คน สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 53.32  รองลงมา คือ สาขา
วิชาอุตสาหกรรม ร้อยละ 37.38 โดยผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ร้อยละ 28.84 รองลงมา คือ ภาคกลาง และน้อยที่สุดอยู่ในภาคใต้

1.5 ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 20,183 คน สำ�เร็จ
การศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมากทีส่ ดุ ร้อยละ 27.07 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 15.59
โดยผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอยูใ่ นภาคกลางมากทีส่ ดุ ร้อยละ 40.22 (อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 26.77)
รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน้อยที่สุดอยู่ในภาคตะวันออก

2. จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ประสงค์ฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ
รับงานไปทำ�ที่บ้าน และทำ�งานต่างประเทศ

    ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจ พ.ศ. 2561 มีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพมากทีส่ ุด ร้อยละ 33.20
รองลงมาคือ ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 28.01 ทำ�งานต่างประเทศ ร้อยละ 21.69 และรับงานไปทำ�ทีบ่ า้ น ร้อยละ 17.10    
➢ หลักสูตรฝึกอาชีพที่ได้รับความสนใจ
     อันดับที่  1  คือ  ภาคบริการ (ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว ประกอบอาหาร นวดแผนไทย/สปา ฯลฯ)
     อันดับที่  2  คือ  ช่างเครื่องกล (ช่างยนต์ ช่างซ่อม/ทำ�สีรถยนต์ ฯลฯ)
     อันดับที่  3  คือ  ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
➢ ประเภทประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับความสนใจ
     อันดับที่  1  คือ  ค้าขาย
     อันดับที่  2  คือ  คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
     อันดับที่  3  คือ  บริการซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
➢ ประเภทของงานที่ได้รับความสนใจจะรับงานไปทำ�ที่บ้าน
     อันดับที่  1  คือ  คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
     อันดับที่  2  คือ  งานผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปสมุนไพรเป็นอาหาร    
     อันดับที่  3  คือ  งานประดิษฐ์ของขวัญ ของชำ�ร่วย ของที่ระลึกในงานพิธีต่าง ๆ
➢ ประเทศที่นักเรียน/นักศึกษาสนใจที่จะไปทำ�งานต่างประเทศ
     อันดับที่  1  คือ  ญี่ปุ่น
     อันดับที่  2  คือ  สิงคโปร์   
     อันดับที่  3  คือ  เกาหลีใต้
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ผลการสำ�รวจข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจ มีจ�ำ นวน 272,411 คน เป็นเพศชาย จำ�นวน 111,213 คน คิดเป็นร้อยละ
40.83 เพศหญิง จำ�นวน 161,198 คน ร้อยละ 59.17 โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
มากที่สุด จำ�นวน 131,146 คน ร้อยละ 48.14 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำ�นวน 78,730 คน
ร้อยละ 28.90 ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 22,816 คน ร้อยละ 8.38 ซึ่งสำ�เร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด
ร้อยละ 27.08 รองลงมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 15.59 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำ�นวน 21,527 หรือร้อยละ 7.90 จบการศึกษาในสาขาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 53.24 รองลงมาสาขา
อุตสาหกรรม ร้อยละ 34.08 และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 3.41 จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูงและอนุปริญญา จำ�นวน 18,192 คน ร้อยละ 6.68 ซึง่ จบการศึกษาในสาขาพาณิชยกรรมมากที่สดุ ร้อยละ
57.81 รองลงมาสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 32.46  และเกษตรกรรม ร้อยละ 1.78          
แผนภูมิ 1

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ตอบแบบสำ�รวจ พ.ศ. 2561
จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ปริญญ�ตรี 8.38 %

ปวส./อนุปริญญ�
6.68 %

มัธยมศึกษ�ตอนต้น
48.14 %

ปวช. 7.90 %

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
28.90 %
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1. ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ตอบแบบสำ�รวจ พ.ศ. 2561 ประสงค์จะทำ�งาน

     ผู้สำ�เร็จการศึกษาประสงค์จะทำ�งานในประเทศและต่างประเทศมีจำ�นวน 132,021 คน คิดเป็นร้อยละ
48.46 จากผู้ตอบแบบสอบตามทั้งหมด เพศชาย จำ�นวน 49,059 คน ร้อยละ 37.16 เพศหญิง จำ�นวน 82,962 คน
ร้อยละ 62.84 โดยเป็นผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในระดับมัธยมต้น (ม.3) จำ�นวน 41,743 คน คิดเป็นร้อยละ 31.62 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำ�นวน 34,603 คน ร้อยละ 26.21 ระดับปริญญาตรี  จำ�นวน 28,695 คน ร้อยละ
21.74  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง และอนุปริญญา จำ�นวน 16,519 คน ร้อยละ 12.51 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 10,459 คน ร้อยละ 7.92 ตามลำ�ดับ
1.1 ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาประสงค์จะทำ�งานในประเทศ จำ�แนกตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา
                                                         ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ประสงค์จะทำ�งานในประเทศ มีจำ�นวน 42,362 คน คิดเป็นร้อยละ 15.55 จาก
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด เพศชาย จำ�นวน 17,639 คน ร้อยละ 41.64 เพศหญิง จำ�นวน 24,723 คน ร้อยละ 58.36
เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่าเป็นผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำ�นวน 20,183 คน หรือ
ร้อยละ 47.64 โดยจบสาขาบริหารธุรกิจมากทีส่ ดุ ร้อยละ 27.08 รองลงมาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ
15.59 สาขาครุศาสตร์ ร้อยละ 9.93 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร้อยละ 7.51 และสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ร้อยละ 6.46 ตามลำ�ดับ จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา จำ�นวน 10,192 คน
ร้อยละ 24.06 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จำ�นวน 5,003 คนร้อยละ 11.81 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.3) จำ�นวน 4,173 คน ร้อยละ 9.85 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำ�นวน 2,811 คน
ร้อยละ 6.64 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้สำ�เร็จการศึกษาประสงค์ จะทำ�งานลดลงร้อยละ 13.64
1.2 ผู้สำ�เร็จการศึกษา ที่ประสงค์จะทำ�งานในประเทศ จำ�แนกตามระดับการศึกษา และภาค
          ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน
4,173 คน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จำ�นวน 1,467 คน หรือร้อยละ 35.15 รองลงมาอยู่ในภาคกลาง
จำ�นวน 1,345 คน หรือร้อยละ 32.23 (อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17.33)
          ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 5,003 คน อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จำ�นวน 2,528 คน หรือร้อยละ 50.53 รองลงมาอยูใ่ นภาคกลาง จำ�นวน 1,170 คน
หรือร้อยละ 23.39 (อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 14.51)
          ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีป่ ระสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 2,811 คน อยูใ่ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จำ�นวน 898 คน หรือร้อยละ 31.95 รองลงมา อยู่ในภาคกลาง จำ�นวน 837 คน
หรือร้อยละ 29.78 (อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 22.84)
          ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)/อนุปริญญา ทีป่ ระสงค์จะทำ�งานจำ�นวน
10,192 คน อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากทีส่ ดุ จำ�นวน 2,939 คน  หรือร้อยละ 28.84  รองลงมาอยูใ่ นภาคกลาง
จำ�นวน 2,165 คน หรือร้อยละ 21.24 (อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 10.48)
          ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทป่ี ระสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 20,183 คน อยูใ่ นภาคกลางมากที่สดุ
8,118 คน หรือร้อยละ 40.22 (อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 26.77) รองลงมาอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน
3,769 คน หรือร้อยละ 18.67
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แผนภูมิ 2

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ประสงค์จะทำ�งานในประเทศ พ.ศ. 2561
จำ�แนกตามภาคและระดับการศึกษา
11,000 คน
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

ม.3 4,173 คน
ม.6 5,003 คน
ปวช. 2,811 คน
ปวส./อนุปริญญ� 10,192 คน
ปริญญ�ตรี 20,183 คน

ภ�คกล�ง
13,635 คน

ภ�คเหนือ
6,119 คน

ภ�ค
ตะวันออก
2,243 คน

ภ�ค
ตะวันตก
4,380 คน

1,345
1,170
837
2,165
8,118

454
571
396
1,856
2,842

186
195
135
1,158
569

418
405
317
1,205
2,035

ภ�ค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
11,601 คน
1,467
2,528
898
2,939
3,769

ภ�คใต้
4,384 คน
303
134
228
869
2,850

1.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษาประสงค์จะทำ�งานในประเทศ จำ�แนกตามระดับการศึกษาและจังหวัด
		1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
    ผู้สำ�เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน
4,173 คน สำ�เร็จการศึกษาในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำ�นวน 723 คน หรือร้อยละ 17.33 รองลงมา คือ จังหวัด
อ่างทอง อุบลราชธานี และชัยภูมิ ตามลำ�ดับ
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แผนภูมิ 3

800

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ที่ประสงค์จะทำ�งาน 5 จังหวัดแรก
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กรุงเทพมหานคร

อ่างทอง

อุบลราชธานี

ชัยภูมิ

สกลนคร

จังหวัด

		 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
      ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตอบแบบสำ�รวจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ประสงค์จะทำ�งานจำ�นวน
5,003 คน สำ�เร็จการศึกษาในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำ�นวน 726 คน หรือร้อยละ 14.51 รองลงมา คือ จังหวัด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และอุบลราชธานี ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 4
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จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่ประสงค์จะทำ�งาน 5 จังหวัดแรก
726

338

298

260
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กรุงเทพมหานคร

บุรีรัมย์

ชัยภูมิ
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ศรีสะเกษ

จังหวัด

		3) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 2,811 คน
สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด จำ�นวน 1,401 คน หรือร้อยละ  49.84 รองลงมา คือ สาขาวิชา
อุตสาหกรรม จำ�นวน 1,075 คน หรือร้อยละ 38.24 โดยสำ�เร็จการศึกษา ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ
จังหวัดราชบุรี บุรีรัมย์ และอุตรดิตถ์ ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 5

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ประสงค์จะทำ�งาน
จำ�แนกตามสาขาวิชาที่สำ�เร็จ
เทคโนโลยีส�รสนเทศและ
ก�รสื่อส�ร 37 คน
ศิลปกรรม 49 คน
คหกรรม 61 คน

		

อุตส�หกรรมสิ่งทอ 3 คน
อื่นๆ 17 คน

เกษตรกรรม 77 คน
อุตส�หกรรมก�รท่องเทีย่ ว
91 คน

พ�ณิชยกรรม 1,401 คน
อุตส�หกรรม 1,075 คน
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แผนภูมิ 6

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ประสงค์จะทำ�งาน 5 จังหวัดแรก

800

คน

642

600
400

0

116

130

200
กรุงเทพมหานคร

ราชบุรี

บุรีรัมย์

107

อุตรดิตถ์

105

สุราษฎร์ธานี

จังหวัด

		

4) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
    ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ที่ประสงค์จะทำ�งาน
จำ�นวน 10,192 คน สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาพาณิชยกรรมมากที่สดุ จำ�นวน 5,434 คน หรือร้อยละ 53.32 รองลงมา
คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรม จำ�นวน 3,810 คน หรือร้อยละ 37.38 โดยสำ�เร็จการศึกษา ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด
รองลงมา คือ จังหวัดอุดรธานี ราชบุรี และระยอง ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 7

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
ที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�แนกตามสาขาวิชา

อุตสาหกรรม 3,810 คน

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 81 คน
อื่นๆ 100 คน
19 คน
เกษตรกรรม 158 คน
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คหกรรม 148 คน
40 คน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การสื่อสาร 125 คน
81คน

ศิลปกรรม 102 คน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 คน
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พาณิชยกรรม 5,434 คน

แผนภูมิ 8

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
ที่ประสงค์จะทำ�งาน 5 จังหวัดแรก
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จังหวัด

		

5) ระดับปริญญาตรี
		
ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะทำ�งาน จำ�นวน 20,183 คน สำ�เร็จการศึกษาใน
คณะบริหารธุรกิจมากที่สุด จำ�นวน 5,465 คน หรือร้อยละ 27.08 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำ�นวน 3,147 คน หรือร้อยละ 15.59 โดยสำ�เร็จการศึกษาในกรุงเทพมหานครมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี
นครปฐม และนครราชสีมา ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 9 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะทำ�งานในประเทศ
จำ�แนก ตามคณะที่สำ�เร็จการศึกษา 10 ลำ�ดับ
6,000

5,465 คน

5,000
4,000
3,000
2,000

3,147 คน
2,004 คน

1,515 คน

1,304 คน

1,000

848 คน

653 คน

0
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555 คน

508 คน

470 คน

แผนภูมิ 10 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์จะทำ�งาน 5 จังหวัดแรก
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0
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นครปฐม

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช

จังหวัด

2. ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาที่ตอบแบบสำ�รวจ พ.ศ. 2561 ประสงค์จะฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพ
อิสระ รับงานไปทำ�ที่บ้าน และทำ�งานต่างประเทศ
     ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาที่ตอบแบบสำ�รวจ มีผปู้ ระสงค์สนใจจะฝึกอาชีพมากที่สดุ จำ�นวน 137,263 คน รองลงมา
คือ ประกอบอาชีพอิสระ จำ�นวน 115,781 คน ทำ�งานต่างประเทศ จำ�นวน 89,659 คน และรับงานไปทำ�ที่บ้าน
จำ�นวน 70,694 คน (ผู้ตอบแบบสำ�รวจสามารถแจ้งความประสงค์ได้มากกว่า 1 รายการ)
แผนภูมิ 11

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ประสงค์จะฝึกอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำ�ที่บ้าน
และทำ�งานต่างประเทศ จำ�แนกตามภาค
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ฝึกอาชีพ 137,263 คน
ประกอบอาชีพอิสระ 115,781 คน
รับงานไปทำาที่บ้าน 70,694 คน
ทำางานต่างประเทศ 89,659 คน

ภาคกลาง
99,045
คน

ภาคเหนือ
45,402 คน

32,223
27,130
16,871
22,821

20,162
12,052
5,442
7,746
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ภาค
ตะวันออก
36,056
คน
12,472
10,745
5,431
7,408

ภาคตะวันตก
53,139 คน
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17,694
15,544
8,551
11,350

ภาค
ภาคใต้
ตะวันออก 54,208 คน
เฉียงเหนือ
125,547 คน
37,974
16,738
35,183
15,127
23,620
10,779
28,770
11,564

   หลักสูตรการฝึกอาชีพที่ได้รับความสนใจ อันดับที่ 1 คือ ภาคบริการ (ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว ประกอบ
อาหาร นวดแผนไทย/สปา ฯลฯ) รองลงมา คือ ช่างเครื่องกล (ช่างยนต์ ช่างซ่อม/ทำ�สีรถยนต์ ฯลฯ) และช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 12

หลักสูตรการฝึกอาชีพที่ได้รับความสนใจ 7 ลำ�ดับ

ช่�งอุตส�หกรรมศิลป
(หัตถศิลป สิ่งทอ
เครื่องประดับ เครื่องเรือน
เครื่องหนัง ฯลฯ) 7,487 คน

ช่�งก่อสร้�ง (ช่�งไม้ ช่�งปูน
ช่�งสี เขียนแบบ ฯลฯ)
6,137 คน

ช่�งอุตส�หก�ร (ช่�งเชื่อม
ช่�งหล่อโลหะ ฯลฯ)
3,002 คน
ง�นอื่น ๆ 2,058 คน

ช่�งไฟฟ� อิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์ 27,610 คน
ภ�คบริก�ร (ธุรกิจโรงแรม
ท่องเที่ยว ประกอบอ�ห�ร
นวดแผนไทย/สป� ฯลฯ)
62,253 คน

ช่�งเครื่องกล (ช่�งยนต์
ช่�งซ่อม/ทำ�สีรถยนต์ ฯลฯ)
28,716 คน

ประเภทอาชีพอิสระที่ได้รับความสนใจ อันดับที่ 1 คือ ค้าขาย รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทีเ่ กีย่ วข้อง บริการซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และงานแต่งผม/เสริมสวย ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 13

ประเภทอาชีพอิสระที่ได้รับความสนใจ 10 ลำ�ดับ
ก�รให้บริก�รต่�งๆ
766 คน

ขับรถยนต์/รถจักรย�นยนต์
รับจ้�ง 31 คน

บริก�รล้�ง อัดฉีด รถยนต์
28 คน

นวดแผนไทย 19 คน

เกษตรกร 9,985 คน
ง�นแต่งผม/เสริมสวย
14,449 คน

ก�รผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�
ง�นฝมือ/สิ่งประดิษฐ์
20 คน
ค้�ข�ย 40,911 คน

บริก�รซ่อมรถยนต์
จักรย�นยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ�
และอิเล็กทรอนิกส์
20,339 คน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง 29,233 คน
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     ประเภทของงานที่ได้รับความสนใจจะรับงานไปทำ�ที่บ้าน อันดับที่ 1 คือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ทีเ่ กีย่ วข้อง รองลงมา คือ งานผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปสมุนไพรเป็นอาหาร, งานประดิษฐ์ของ
ขวัญของชำ�ร่วย ของที่ระลึกในงานพิธีต่างๆ  ตามลำ�ดับ  
แผนภูมิ 14 ประเภทของงานที่ได้รับความสนใจรับงานไปทำ�ที่บ้าน 7 ลำ�ดับ
ง�นฝมือ เช่น ปกผ้� เครื่องปน
ง�นปน ทำ�มีด แกะสลักหิน/ไม้
เจียระไนพลอย 2,348 คน

ง�นเย็บ ปก ถัก ทอ
ทำ�ลวดล�ยบนผืนผ้� และเย็บ
จักรอุตส�หกรรม 1,844 คน
ง�นอื่นๆ 524 คน

ออกแบบเสื้อผ้� กระเป�
รองเท้� เครื่องประดับ ฯลฯ
7,370 คน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง 29,474 คน
ง�นประดิษฐ์ของขวัญ
ของชำ�ร่วย ของที่ระลึก
ในง�นพิธีต่�งๆ 12,347 คน
ง�นผลิตอ�ห�รและเครื่องดื่ม
รวมถึงก�รแปรรูปสมุนไพรเปน
อ�ห�ร 16,787 คน

     ประเทศที่ได้รับความสนใจจะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ อันดับที่ 1 คือ ญี่ปุ่น รองลงมา คือ สิงคโปร์
และเกาหลีใต้ ตามลำ�ดับ
แผนภูมิ 15

ประเทศที่ได้รับความสนใจเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ 10 ลำ�ดับ
ฝรั่งเศส 807 คน
อังกฤษ 1,789 คน
อิสร�เอล 1,885 คน
ไต้หวัน 3,435 คน

ออสเตรเลีย 427 คน
ประเทศอื่น ๆ 3,078 คน

สหรัฐอเมริก� 3,243 คน

ญี่ปุน 29,789 คน

ประเทศในกลุ่ม
ตะวันออกกล�ง 4,096 คน

เก�หลีใต้ 18,611 คน
สิงคโปร์ 22,499 คน
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นิยามศัพท์
➢ มัธยมศึกษาตอนต้น
       การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มี 3 ชัน้ คือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3
➢ มัธยมศึกษาตอนปลาย
       การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 ชัน้ คือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6
➢ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียน
นักศึกษาผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) ใช้เวลาเรียน 3 ปี
➢ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/
อนุปริญญารับนักเรียน นักศึกษาผู้ที่ส�ำ เร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ใช้เวลาการเรียน 2 ปี ไม่รวมการศึกษาเฉพาะทาง
ของกระทรวงกลาโหม
➢ ปริญญาตรี
       หลักสูตรปริญญาตรีรับนักเรียน นักศึกษาจากผู้จบ
ชั้น ม.6, ปวช., ปวส. ไม่รวมสถานศึกษา ที่อยู่นอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
(สำ�นักการศึกษา สำ�นักการแพทย์และสำ�นักพัฒนาสังคม)
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
คมนาคม กระทรวงกลาโหม สำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำ�นักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

➢ ผู้สำ�เร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ประสงค์จะทำ�งาน
       นักเรียน นักศึกษาทีจ่ บการศึกษาในระดับ ม.3, ม.6,
ปวช., ปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี ซึ่งสำ�เร็จการ
ศึกษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และแสดงความจำ�นง
ทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงานหรือประสงค์ จะทำ�งาน หรือต้องการ
จะทำ�งานหลังจากสำ�เร็จการศึกษาในระดับ ม.3, ม.6,
ปวช., ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี
➢ การฝึกอาชีพ
       ความสนใจของนักเรียน นักศึกษาที่จะฝึกอบรม
ในอาชีพ เพื่อให้มีความชำ�นาญเฉพาะในอาชีพนั้น ๆ
➢ การรับงานไปทำ�ที่บ้าน
       ความสนใจของนักเรียน นักศึกษาที่จะรับงานจาก
นายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ
ในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานประกอบ
กิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดย
ใช้วัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมด
หรือบางส่วน และโดยปกติ การทำ�งานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของนายจ้าง
➢ การประกอบอาชีพอิสระ
       ความสนใจของนักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นเจ้าของ
กิจการของตนเอง หรือประกอบธุรกิจ โดยไม่มีผู้บังคับ
บัญชาแต่ไม่ใช่ในรูปของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
➢ การไปทำ�งานต่างประเทศ
       ความสนใจของนักเรียน นักศึกษาที่จะไปทำ�งาน
นอกราชอาณาจักร
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