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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ขาวเยาวชน/ขาวการศึกษา     รวม  8 หนา 
 

ผลสํารวจเรือ่ง  
 

บัณฑติใหมในวันรับปริญญา 
 

 เร่ิมเขาสูเทศกาลรับปริญญาซ่ึงถือเปนเทศกาลแหงความสุขของบัณฑิตใหมทุกคน อีกทั้งยังเปน
สัญญาณแหงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากวัยเรียนเขาสูวัยทํางาน ดังน้ันเพ่ือสะทอนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวัน
รับปริญญาและความคาดหมายตอการงานอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนานี้  
 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) รวมกับ สถาบันเศรษฐกิจสรางสรรค ไดจัดทําการ
สํารวจความคิดเห็นในหัวขอ “บัณฑิตใหมในวันรับปริญญา” โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตจบใหมเม่ือวันที่ 3 – 
7 กรกฎาคม ที่ผานมา ซ่ึงอยูในชวงรับปริญญาทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ผลสํารวจพบวา 
 บัณฑิตใหมมีคาใชจายในสวนของตัวบัณฑิตเอง เพ่ือใชในงานรับปริญญาเฉลี่ยตอคน 12,528.00 
บาท เม่ือพูดถึงของขวัญที่บัณฑิตใหมอยากไดมากที่สุดจากครอบครัวคือ เงินทุน รอยละ 22.6 สวนชอดอกไม
เปนของขวัญที่บัณฑิตอยากไดมากที่สุด จากเพื่อนๆ (รอยละ 38.0) และจากคนรัก (รอยละ48.3) ทั้งน้ีบัณฑิต
เลือกที่จะไปเลี้ยงฉลองกันที่ ภัตตาคาร/สวนอาหารมากที่สุด  
 เม่ือถามวาสถานที่ทองเที่ยวในประเทศที่บัณฑิตใฝฝนอยากไปมากที่สุดคือ ทะเล รอยละ 74.3 ใน
จํานวนน้ีรอยละ 17.4 อยากไปเที่ยวทะเลภูเก็ตมากที่สุด สวนสถานที่ทองเที่ยวในตางประเทศที่บัณฑิตอยาก
ไปมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน รอยละ 25.3  
 สําหรับชีวิตในวัยทํางาน บัณฑิตรอยละ 38.5 บอกวา ตองการทําธุรกิจสวนตัวมากที่สุด รองลงมา 
รอยละ 30.5 อยากทํางานในหนวยงานของรัฐ และรอยละ 18.0 อยากทํางานในหนวยงานเอกชน  
 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
1. ในงานรับปริญญาปน้ีบัณฑติคาดวาจะมีคาใชจายเก่ียวกับเรื่องตางๆ ดังน้ี 
 
 

รายการ เฉลีย่ตอคน (บาท) 
คาแตงหนา 1,963.00 
คาชางภาพ 3,508.00 
คาชุดครุย 1,624.00 
คากรอบรูปรับปริญญา 1,701.00 
คาของขวัญใหเพ่ือน 1,096.00 
คาพร็อพตางๆ (แวนดํา สายสะพาย มงกุฏดอกไม ฯลฯ) 990.00 
คาเครื่องแตงกายอื่นๆ (รองเทา เสื้อสูท กระโปรง ฯลฯ) 1,646.00 

รวม 12,528.00 
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2. ของขวัญวนัรับปริญญาที่อยากไดมากที่สุด คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 - ของขวัญทีอ่ยากไดจากครอบครัว / ญาติ มากทีสุ่ด 5 อันดับแรก  
 
 

- เงิน/เงินทุน รอยละ 22.6 
- ชอดอกไม รอยละ 21.6 
- รถยนต รอยละ 18.4 
- ทอง สรอยทอง รอยละ 9.8 
- มารวมถายภาพแสดงความยินดี รอยละ 7.9 

 
 - ของขวัญทีอ่ยากไดจากเพื่อนๆ มากที่สุด 5 อันดับแรก 
 

- ชอดอกไม รอยละ 38.0 
- ตุกตา รอยละ 25.3 
- Photo Mix (กรอบรูปรวมภาพถายความทรงจํา) รอยละ 6.6 
- มารวมถายภาพแสดงความยินดี รอยละ 6.0 
- การดแสดงความยินดี รอยละ 4.4 

 
 - ของขวัญทีอ่ยากไดจากคนรักมากที่สุด 5 อันดับแรก  
 

- ชอดอกไม รอยละ 48.3 
- ตุกตา รอยละ 13.0 
- ทอง / สรอยทอง รอยละ 8.4 
- ไดมาถายรูปคูกัน รอยละ 6.1 
- แหวนเพชร รอยละ 3.8 

 
  3. สถานที่ ที่บัณฑติจะไปเลี้ยงฉลองการรับปริญญา คือ 
           - ฉลองกับ ครอบครัว / ญาติๆ 
 

- ภัตตาคาร/สวนอาหาร รอยละ 48.9 
- จัดฉลองที่บาน รอยละ 37.1 
- รานบุฟเฟต รอยละ 5.5 
- คาราโอเกะ รอยละ 0.8 
- ผับ บาร รอยละ 0.3 
-อ่ืนๆ อาทิ ตางจังหวัด ลองเรือ ฯลฯ รอยละ 2.1 
- ไมฉลอง รอยละ 5.3 
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 - ฉลองกับเพือ่น 
   

- ภัตตาคาร/สวนอาหาร รอยละ 28.8 
- คาราโอเกะ รอยละ 16.5 
- ผับ บาร รอยละ 16.3 
- รานบุฟเฟต รอยละ 14.8 
- ฉลองที่บาน รอยละ 9.3 
- ฟาสตฟูด รอยละ 1.8 
- อ่ืนๆ อาทิ มหาวิทยาลัย ทะเล ฯลฯ รอยละ 1.5 
- ไมฉลอง รอยละ 11.0 

 
 - ฉลองกับคนรัก / คนรูใจ 
   

- ภัตตาคาร/สวนอาหาร รอยละ 33.2 
- ฉลองที่บาน รอยละ 19.5 
- รานบุฟเฟต รอยละ 7.8 
- คาราโอเกะ รอยละ 3.0 
- ผับ บาร รอยละ 2.8 
- ฟาสตฟูด รอยละ 2.3 
- อ่ืนๆ อาทิ ทะเล ลองเรือ รอยละ 2.3 
- ไมฉลอง/ไมมีแฟน รอยละ 29.1 

 
 4. สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย ที่บัณฑิตใฝฝนอยากไปมากที่สุดหลังจากเรียนจบ  
     (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ประเภท ทะเล       รอยละ 74.3  
 โดยระบุวา ทะเลที่อยากไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ  
  - ทะเลภูเกต็ รอยละ 17.4 
    - ทะเลหมอก จ.กระบี่ รอยละ 14.4 
  - ทะเลหวัหิน จ. ประจวบคีรีขันธ รอยละ 8.1 
  - เกาะลาน พัทยา จ.ชลบุรี รอยละ 7.5 
  - เกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี รอยละ 6.0 
  
- ประเภท ภูเขา/ ดอย  รอยละ 11.7  
 โดยระบุวา ภูเขา / ดอย ที่อยากไปมากที่สุดคือ  
  - วังนํ้าเขียว เขาใหญ รอยละ 2.4 
  - ภูกระดึง จ.เลย รอยละ 1.5 
  - ดอยอินทนนท จ .เชียงใหม รอยละ 0.9 
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- ประเภท นํ้าตก  รอยละ 7.1  
 โดยระบุวา นํ้าตกที่อยากไปมากที่สุด คือ  
  - นํ้าตกเอราวณั จ.กาญจนบุรี รอยละ 2.4 
  - นํ้าตกวังตะไคร จ. นครนายก รอยละ 1.5 
  - นํ้าตกพลิ้ว นํ้าตกเขาสอยดาว จ. จันทบุรี รอยละ 1.2 
  
- ประเภทประวตัิศาสตร  รอยละ 3.8  
 โดยสถานที่ทีอ่ยากไปมากที่สุดคือ เมืองเกา จ.พระนครศรีอยุธยา,  
                                                    ปราสาทพนมรุง จ. บุรีรัมย เปนตน 
 
- ประเภทวัฒนธรรม (ตลาดน้ํา วัด ) รอยละ 3.1  
 โดยสถานที่ทีอ่ยากไปมากที่สุดคือ อัมพวา วัดรองขุน ดอยสุเทพ  
                                                    วัดพระแกว เปนตน 

 
5. สถานที่ทองเที่ยวในตางประเทศที่บัณฑิตใฝฝนอยากไปมากที่สุด (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ประเทศญี่ปุน รอยละ 25.3 
- ประเทศอังกฤษ รอยละ 11.6 
- ประเทศเกาหลีใต รอยละ 7.8 
- ประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 7.5 
- ประเทศสวติเซอรแลนด รอยละ 7.0 
- ประเทศฝรั่งเศส รอยละ 6.5 
- ประเทศมลัดีฟส รอยละ 3.8 
- ประเทศจีน รอยละ 3.0 
- ประเทศออสเตรเลีย รอยละ 2.7 
- ประเทศสิงคโปร รอยละ 2.2 

 
6. องคกรในฝนที่บัณฑิตอยากเขาไปทํางานดวยมากที่สุด คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

- ทําธุรกิจสวนตัว       รอยละ 38.5  
 โดยระบุวา  
  - เปนเจาของคนเดียว รอยละ 21.8 
  - สืบทอดธุรกจิครอบครัว รอยละ  9.7 
  - รวมหุนกับเพ่ือน รอยละ 7.0 
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- หนวยงานราชการ  รอยละ 30.5 
 โดยระบุวา  
  - รับราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 5.8 
  - งานเทศบาล อบต.  รอยละ 3.7 
  - ทํางานในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล รอยละ 3.5 
  - กรมทหาร กระทรวงกลาโหม รอยละ 2.9 
  - ทํางานในโรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 2.5 
  - อ่ืนๆ อาทิ กทม. ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา ฯลฯ รอยละ 21.1 
  
- หนวยงานเอกชน  รอยละ 18.0  
 โดยระบุวา  
  - บริษัทปูนซีเมนตไทย(SCG) รอยละ 1.6 
  - บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ(CP)  รอยละ 1.3 
  - ธนาคารเอกชน เชน ธ.กรงุเทพ ธ.กสิกรไทย  
                      ธ. ไทยพาณิชย 

รอยละ 1.1 

  - อ่ืนๆ อาทิ โตโยตา เอไอเอส โรงแรม ฯลฯ รอยละ 14.0 
  
- หนวยงานรฐัวิสาหกิจ รอยละ 13.0  
 โดยระบุวา  
  - การไฟฟา รอยละ 6.1 
  - การบินไทย   รอยละ 2.9 
  - ปตท. รอยละ 2.6 
  - อ่ืนๆ อาทิ TOT ทาอากาศยาน ฯลฯ รอยละ 1.4 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพ่ือทราบของขวัญรับปริญญาที่บัณฑติอยากไดจากบุคคลตางๆ 
2. เพ่ือทราบการเตรียมงบประมาณในงานรับปริญญาของบัณฑิต 
3. เพ่ือทราบสถานที่ที่บัณทติจะไปเลี้ยงฉลองรับปริญญากับบุคคลตางๆ 
4. เพ่ือทราบสถานที่ทองเที่ยวที่ใฝฝนทั้งในประเทศและตางประเทศของบัณฑิตจบใหม 
5. เพ่ือทราบถึงองคกรในฝนของบัณฑิตที่อยากเขาไปรวมงานดวย 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากบัณฑิตที่อยูในชวงงานรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและ
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 แหง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) และใชวิธีเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณแบบพบตัว และสัมภาษณทางโทรศัพท ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน เปนเพศชายรอยละ 
44.8 และเพศหญิงรอยละ 55.2 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม และการสัมภาษณทางโทรศัพททั้งในวันที่ซอมรับปริญญาและวันรับ
จริง ของมหาวิทยาลัยตางๆ ดวยแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ 
(Check List Nominal) จากน้ันคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
บันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  :  3 – 7 กรกฎาคม 2556 
 
วันที่เผยแพรผลสํารวจ        :  10 กรกฎาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
 ชาย 179 44.8 
 หญิง 221 55.2 

รวม 400 100.0 
มหาวิทยาลัย   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  70 17.5 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  70 17.5 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  70 17.5 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  67 16.7 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  70 17.5 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 53 13.3 

รวม 400 100.0 
อาชีพของบิดา   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 88 22.2 
      พนักงานบริษทัเอกชน 37 9.3 
      ธุกิจสวนตัว 93 23.3 
           คาขาย 55 13.8 
 เกษตรกรรม/ปศุสัตว 41 10.3 
 รับจางทั่วไป 42 10.5 
 พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 18 4.5 
      อ่ืนๆ อาทิ  วางงาน  เสียชีวิต เปนตน 26 6.1 

รวม 400 100.0 
อาชีพของมารดา   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกิจ 66 16.4 
      พนักงานบริษทัเอกชน 32 7.9 
      ธุกิจสวนตัว 85 21.3 
           คาขาย 74 18.7 
 เกษตรกรรม/ปศุสัตว 37 9.2 
 รับจางทั่วไป 38 9.4 
 พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 14 3.6 
      อ่ืนๆ อาทิ  วางงาน  เสียชีวิต เปนตน 54 13.5 

รวม 400 100.0 
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 จํานวน (คน)  รอยละ 
ราบไดของครอบครัวตอเดือน   
 0-5,000 บาท 4 1.0 
 5,001 – 10,000 บาท 20 5.0 
 10,001 – 15,000 บาท 38 9.5 
 15,001 – 20,000 บาท 37 9.3 
 20,001 – 25,000 บาท 28 7.0 
 25,001 – 30,000 บาท 26 6.5 
 30,001 – 35,000 บาท 32 8.0 
 35,001 – 40,000 บาท 28 7.0 
 40,001 – 50,000 บาท 38 9.5 
 50,001 บาท ขึ้นไป 149 37.2 

รวม 400 100.0 
 

สถาบันเศรษฐกิจสรางสรรค และ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  
 โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776  

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 
 


