
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง : ความกังวลของวาที่บัณฑิตใหมในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา 
 

   ชวงใกลสิ้นสุดปการศึกษาของทุกปจะเปนชวงที่วาที่บัณฑิตใหมจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนตางเตรียมตัวหางานทําเพื่อสรางอนาคตและแบงเบาภาระของครอบครัว แตสําหรับปน้ีผลกระทบที่
ประเทศไทยไดรับอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา เปนผลใหหนวยงานหลายแหงตองปรับลดจํานวน
พนักงาน บางแหงไมมีนโยบายรับพนักงานเพ่ิม โดยมีการคาดการณวาประเทศไทยจะมีปญหาคนวางงาน 
ประมาณ 5 แสนถึง 1 ลานคน ซ่ึงสงผลกระทบตอภาวะการหางานทําของวาที่บัณฑิตใหมเปนอยางยิ่ง ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ความกังวลของวาที่บัณฑิต
ใหมในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา” โดยเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายซึ่งกําลังจะจบ
การศึกษาในชวงระยะนี้ จากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 20 แหง 
รวมทั้งสิ้น 1,226 คน    เปนเพศชายรอยละ 45.0 และเพศหญิงรอยละ 55.0   เม่ือวันที่ 6 - 11 กุมภาพันธ ที่
ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

        
1. ความกังวลเรื่องการตกงานของวาที่บัณฑิตใหม พบวา 
 
  - กังวล  รอยละ   52.2               
   (โดยแบงเปน กังวลมากรอยละ 17.5 และคอนขางกังวลรอยละ 34.7) 
 
  - ไมกังวล รอยละ   47.8    
   (โดยแบงเปน ไมกังวลเลยรอยละ 17.9  และไมคอยกังวล รอยละ 29.9) 

(โดยกลุมที่ระบุวาไมกังวลใหเหตุผลวา เน่ืองจากมีแผนจะศึกษาตอ และจะกลับไปชวย
กิจการของครอบครัว ฯลฯ) 

  
  1.1 เมื่อเปรียบเทียบความกังวลระหวางผูที่กูเงินจากกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับ

ผูที่ไมไดกูยืม พบวา ผูที่กูยืมเงินจากกองทุนกูยืมฯ มีความกังวลเรื่องการตกงานมากกวาผูที่ไมไดกูยืม
รอยละ 16.0 ดังน้ี 

   
  - ผูที่กูยืมเงินจากกองทุนกูยืม       มีความกังวลรอยละ 64.4     ไมกังวลรอยละ 35.6 
  - ผูที่ไมไดกูยืม           มีความกังวลรอยละ 48.4       ไมกังวลรอยละ 51.6 
   
    1.2 เมื่อเปรียบเทียบความกังวลระหวางผูที่ศึกษาในสถาบันของรัฐกับเอกชน พบวา  

มีความกังวลใกลเคียงกัน ดังน้ี 
  
  - ผูที่เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล มีความกังวลรอยละ 51.1  ไมกังวลรอยละ 48.9 
  - ผูที่เรียนในมหาวิทยาลัยของเอกชน มีความกังวลรอยละ 53.6   ไมกังวลรอยละ 46.4 
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2. ความมั่นใจของวาที่บัณฑิตใหมวาจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ 

(ไมต่ํากวาคุณวุฒิ) ที่จบมา พบวา 
 
 - มั่นใจ  รอยละ 37.4 
  (โดยแบงเปน มั่นใจมากรอยละ 7.7   และคอนขางมั่นใจรอยละ 29.7) 
 
 - ไมมั่นใจ รอยละ 62.6 
  (โดยแบงเปน ไมมั่นใจเลยรอยละ 11.4  และไมคอยมั่นใจรอยละ  51.2) 
  

 3. แนวทางการรับมือกับสถานการณที่เกิดข้ึนของวาที่บัณฑิตใหม พบวา 
 
  - หาชองทางประกอบอาชีพสวนตัว   รอยละ 31.6 
  - เรียนตอเพ่ือใหไดคุณวุฒิที่สูงขึ้น   รอยละ 29.7 
  - ยอมทํางานที่ไดคาตอบแทนต่ํากวาคุณวุฒิ  รอยละ 16.5 
  - ยังไมมีแนวทางการรับมือ / ยังคิดไมออก  รอยละ 13.7 
  - ศึกษา/อบรมทักษะเฉพาะดานเพิ่มเติม เชน ดานภาษา รอยละ 6.9 
  - อ่ืนๆ อาทิ ยอมทํางานที่ไมตรงกับสาขาที่เรียน  
                              และไปหางานทําเมืองนอก เปนตน  รอยละ 1.6    
 

4. ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ในการฟนฟูและแกปญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ พบวา 

 
  - เชื่อมั่น รอยละ 65.4 
   (โดยแบงเปน เชื่อม่ันมากรอยละ 12.2   และคอนขางเชื่อม่ันรอยละ 53.2) 
 
  - ไมเชื่อม่ัน รอยละ  34.6 
   (โดยแบงเปน ไมเชื่อม่ันเลยรอยละ 5.7  และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 28.9) 
   
5. ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  ในการแกปญหาเรื่องการวางงาน พบวา 
 
  - เชื่อมั่น รอยละ 55.5 
   (โดยแบงเปน เชื่อม่ันมากรอยละ 9.0  และคอนขางเชื่อม่ันรอยละ 46.5) 
 
  - ไมเชื่อม่ัน รอยละ 44.5 
   (โดยแบงเปน ไมเชื่อม่ันเลยรอยละ 6.5   และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 38.0) 
 
 
 
 
           (ยังมีตอ) 
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6. เรื่องที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อบรรเทาปญหาการตกงานของวาที่บัณฑิต
ใหม  คือ  

 
  - เรงแกปญหาเศรษฐกิจใหบังเกิดผลโดยเร็ว   รอยละ 47.0 
  - สงเสริมการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายตําแหนงงาน รอยละ  31.7  

 - จัดโครงการตลาดนัดแรงงานใหบอยขึ้น    รอยละ  8.0 
  - เพ่ิมเงินเดือนและคาครองชีพเพ่ือกระตุนการใชจาย  รอยละ  5.9 
  - เรงสรางความเชื่อม่ันดานการลงทุนกับนักลงทุนตางชาติ  รอยละ  4.9 
  - อ่ืนๆ เชน สงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมธุรกิจ SME และ รอยละ  2.5      

  เลิกโตเถียงกันในสภาดวยเรื่องผลประโยชนสวนตัว ฯลฯ 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของวาที่บัณฑิตใหม ในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความกังวลเรื่องการตกงาน  
2. ความมั่นใจวาจะไดรับคาตอบแทนจากการทํางานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ (ไมต่ํากวา คุณวุฒิ) ที่จบมา 
3. แนวทางการรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น 
4. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 
5. ความเชื่อม่ันตอรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการแกปญหาเรื่องการวางงาน 
6. สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อบรรเทาปญหาการตกงานของบัณฑิตใหม 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) ไดแก การสุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 10 แหง และเอกชนจํานวน 10 แหง 
จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,226 คน เปนเพศชาย  
รอยละ 45.0 และเพศหญิง รอยละ 55.0 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  6 – 11 กุมภาพันธ 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 16 กุมภาพันธ 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 552 45.0 
            หญิง 674 55.0 

รวม 1,226 100.0 
ประเภทของสถานศึกษา   
            รัฐบาล 708 57.7 
            เอกชน 518 42.3 

รวม 1,226 100.0 
ที่มาของคาเทอมในการเรียน   
            กูจากกองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 292 23.8 
            ทุนสวนตัว 934 76.2 

รวม 1,226 100.0 
 


