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ผลสํารวจเร่ือง  “นศ. ป 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ” 
 

นักศึกษาป 4 69.4% เชื่อนโยบายเงินเดือน 15,000 กระทบตอการหางาน 
 
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ(กรุงเทพโพลล) เผยผลสํารวจความคิดเห็นของนิสิต นักศึกษาชั้นป
สุดทายที่เรียนอยูในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจํานวน 1,185 คน 
พบวาสวนใหญเมื่อเรียนจบแลวอยากทํางานในหนวยงานเอกชน (รอยละ 39.6) รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจ
สวนตัว (รอยละ 25.7) หนวยงานราชการ (รอยละ 18.2) และ รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 16.5) ตามลําดับ 
 

 ทั้งน้ีนิสิตนักศึกษารอยละ 41.9 ไมแนใจในนโยบายของรัฐบาล นายกฯ  ยิ่งลักษณ ที่ใหผูทํางานวุฒิ
ปริญญาตรีมีรายไดไมต่ํากวาเดือนละ 15,000 บาท วาจะสามารถทําไดจริงหรือไม  ในขณะที่ รอยละ 29.5 เชื่อ
วาทําได และ รอยละ 28.6 เชื่อวาทําไมได 
 

  อยางไรก็ตามสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางที่รัฐบาลจะดําเนินนโยบายดังกลาว ไมวาจะเปน การให
เริ่มมีผลบังคับใช ตั้งแต 1 มกราคม 2555 เปนตนไป (เห็นดวยรอยละ 61.7) การใชคุณภาพของบัณฑิตเปน
ตัวชี้วัดวาใครควรจะไดคาจางเดือนละ 15,000 บาท (เห็นดวยรอยละ 57.1) และ สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีข้ึน
ไปแตรายไดยังต่ํากวา 15,000 บาทใชวิธีเพิ่มคาครองชีพ เพื่อใหไดรับเงินเดือนรวมแลวเปน 15,000 บาท ตอ
เดือน (เห็นดวยรอยละ 56.9) 
   

  นิสิตนักศึกษาสวนใหญเห็นวาหากนโยบายขางตนมีผลบังคับใชจริงจะสงผลกระทบตอการหางานเมื่อ
จบการศึกษาถึง รอยละ 69.4 (ไดแก อาจทําใหหางานยากขึ้น และเกณฑในการรับสมัครนาจะเขมข้ึน ฯลฯ) 
ขณะที่รอยละ 30.6 ระบุวาไมสงผลกระทบ (โดยใหเหตุผลวา เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยูแลว มีสถาน
ประกอบการเยอะ  และตั้งใจจะเรียนตอปริญญาโท ฯลฯ)   
 

  สําหรับความกังวลตอนโยบายดังกลาวคือกังวลวาบริษัทเอกชนจะเปดรับผูที่จบปริญญาตรีเขาทํางาน
ลดลงรอยละ 30.0 รองลงมาคือกลัวจะถูกเลิกจางเมื่อทํางานไปไดระยะหนึ่งเพราะหนวยงานแบกรับภาระเรื่อง
คาจางไมไหวรอยละ 18.5 และกลัวจะไมมีงานทําและวางงานรอยละ 17.9 
 

  สวนเรื่องที่อยากฝากบอกรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร มากที่สุดคือ ใหเรงทําทุกนโยบายใหเปน
จริงตามที่ไดหาเสียงไวรอยละ 33.0 รองลงมาคือ ใหประเทศพัฒนายิ่งข้ึน และนึกถึงประโยชนของประชาชนมา
กอนรอยละ 12.0 และใหตั้งใจทํางานใหเต็มที่รอยละ 10.4 
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ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
 
1. หนวยงานที่นิสิตนักศึกษาอยากจะทํางานเม่ือเรียนจบแลว คือ 

         

- เอกชน รอยละ 39.6 
- ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 25.7 
- ราชการ รอยละ 18.2 
- รัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.5 

 

2. ความเชื่อมั่นที่มีตอนโยบายของรัฐบาล นายกฯ  ยิ่งลักษณ ที่ใหผูทํางานวุฒิปริญญาตรีมีรายไดไมต่ํากวา
เดือนละ 15,000 บาท คือ     

 

  - เชื่อวาทําได รอยละ  29.5 
  - เชื่อวาทําไมได รอยละ  28.6 
  - ไมแนใจ รอยละ  41.9  
 

3. ความคิดเห็นตอแนวทางของรัฐบาลที่จะดําเนินนโยบายจายคาตอบแทนแกผูที่จบปริญญาตรีเดือนละ 
15,000 บาท  มีดังน้ี 

 

แนวทาง เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมแนใจ 
(รอยละ) 

ใหเริ่มมีผลบังคับใช ตั้งแต 1 มกราคม 2555 เปนตนไป 61.7 9.8 28.5 
ใชคุณภาพของบัณฑิตเปนตัวชี้วัดวาใครควรจะไดเงินคาจาง 
15,000 บาท 

57.1 16.3 26.6 

สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรีขึน้ไปแตรายไดยังต่ํากวา 15,000 บาทใช
วิธีเพ่ิมคาครองชีพ เพ่ือใหไดรับคาจางรวมแลวเปน 15,000 บาท 
ตอเดือน 

56.9 13.7 29.4 

 

4. ผลกระทบตอการหางานเมื่อจบการศึกษาหากนโยบายขางตนมีผลบังคับใชจริง  คือ  
 

 - เชื่อวาจะสงผลกระทบ  รอยละ 69.4 
            (ไดแก หางานยากขึ้น มีการแขงขันแยงงานกันมากขึ้น และเกณฑในการรับสมัครอาจจะเขมข้ึน ฯลฯ) 
  

 - เชื่อวาจะไมสงผลกระทบ  รอยละ 30.6 
 (โดยระบุวา เรียนในสาขาที่มีงานรองรับอยูแลว มีสถานประกอบการเยอะ มีธุรกิจสวนตัว และต้ังใจจะเรียนตอปริญญาโท ฯลฯ ) 
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5. เร่ืองที่นิสิตนักศึกษากังวลมากที่สุดหากรัฐบาลจะดําเนินนโยบายดังกลาว คือ    

  

  - กังวลวาบริษัทเอกชนจะเปดรับผูที่จบปริญญาตรีเขาทํางานลดลง รอยละ 30.0 
  - กลัวจะถูกเลิกจางเม่ือทํางานไปไดระยะหนึ่งเพราะหนวยงาน  รอยละ 18.5 
    แบกรับภาระเรื่องคาจางไมไหว 
  - กลัวจะไมมีงานทํา / วางงาน  รอยละ 17.9 
  - เกิดการแขงขันเพ่ือเขาทํางานราชการมากขึ้น  รอยละ 13.9  
  - กังวลวาตองสมัครงานในวุฒิที่ต่ํากวาปริญญาตรี  รอยละ  3.6 
  - อ่ืนๆ อาทิ  กลัวเรื่องเงินเฟอ ของแพงขึ้น เปนหนี้ เปนตน  รอยละ 3.2 
  - ไมกังวล  รอยละ 12.9 
 
6. เร่ืองที่อยากฝากบอกรัฐบาล นายกฯ ยิ่งลักษณ  ชินวัตร มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

  - ใหเรงทําทุกนโยบายใหเปนจริงตามที่ไดหาเสียงไว  รอยละ 33.0 
  - ใหประเทศพัฒนายิ่งขึ้น และนึกถึงประโยชนของประชาชนมากอน  รอยละ 12.0 
  - ใหตั้งใจทํางานใหเต็มที่  รอยละ 10.4 
  - ใหทํางานอยางสุจริต ไมโกงกิน  รอยละ 7.9 
  - ใหทํานโยบายคาตอบแทนปริญญาตรีเดือนละ 15,000 ใหสําเร็จ  รอยละ 7.5  
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในชั้นปสุดทาย เกี่ยวกับนโยบาย
ของรัฐบาลในเรื่อง การจายคาตอบแทนผูทํางานในวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท ในประเด็นตางๆ เพ่ือ
สะทอนมุมมองของนิสิตนักศึกษาใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนกับประเทศตอไป 

  
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายจากสถาบันอุดม  
ศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) จํานวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน ดวยการสุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวน 14 แหง และเอกชนจํานวน 11 
แหง จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,185 คน เปนเพศชาย 
รอยละ 51.4 และเพศหญิง รอยละ 48.6 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   : 25 – 30 สิงหาคม 2554 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       : 6 กันยายน 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 609 51.4 
            หญิง 576 48.6 

รวม 1,185 100.0 
ประเภทของสถานศึกษา   
            รัฐบาล 680 57.4 
            เอกชน 505 42.6 

รวม 1,185 100.0 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 

 
 


