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Objective The purpose of  this cross-sectional descriptive study is to

explore the level of anxiety and its associated factors regarding

job application in senior undergraduate students of Chulalongkorn

University.

Materials and Methods Four hundred senior undergraduate students who are searching

for jobs after graduation, not in pursuit of a Master Degree or

those who already have reserved work.  The research instruments

were, namely: a demographic questionnaire, and a questionnaire

on anxiety about job application.

Results The results showed mean and SD regarding  the anxiety about

job application score were 58.9 and 12.96 respectively. The

possible score range from 25-125. When using standard

Mean ± 1 SD to set the level of the anxiety of job application,

15.5 % of the population sample had high level of anxiety, with

score higher than 72. Factors associated with increased anxiety

about job application were female gender (B = 3.308, p = 0.018),

incompetence in English (B =-2.754, p = 0.035)  and discrepancy

between the job requirement and the major subjects they have

taken (B =-2.687, p = 0.039).
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Conclusion Minority of students has high level of anxiety about job

application. Sex, competency in English, and consistency

between the job requirement and the major subjects taken are

significantly associated with anxiety about job application.

The findings can be used by institution as a guidance for

psychological health promotion and management of anxiety about

job application in senior undergraduate students.
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วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ

ความวติกกงัวลในการหางานทำ และปจัจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความวติกกงัวลในการ

หางานทำของนสิิตปรญิญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

วัสดุและวิธีการ กล ุ ่มต ัวอย ่างเป ็นน ิส ิตท ี ่กำล ังศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีช ั ้นป ีส ุดท ้าย

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  จำนวน 400 คน  ทีส่ำเรจ็การศกึษาแลว้จะหางานทำ

ไม่ได้ศึกษาต่อ  หรือทำงานที่มีอยู่แล้วใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  และ

แบบประเมินความวิตกกังวลในการหางานทำ

ผลการศึกษา พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำเฉลี ่ย 58.9

(SD = 12.96)  จากค่าคะแนนที ่ เป ็นไปได้ค ือ 25-125 เมื ่อใช้เกณฑ์

Mean ± 1 SD กำหนดระดับคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำ  พบว่า

ร้อยละ 15.5 ของกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลในการหางานทำสูง  ซึ่งมีค่า

คะแนนสูงกว่า 72 คะแนน การวิเคราะห์ด้วย Multiple linear regression

พบว่าปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการมีคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำสูง

ได้แก ่ เพศหญงิ  (B = 3.308, p = 0.018) ระดบัความสามารถทางดา้นภาษา

อังกฤษไมดี่ (B = -2.754, p = 0.035) และความไมส่อดคลอ้งของความสนใจใน

อาชพีกบัวชิาหลกั (วชิาเอก) ทีไ่ดเ้รยีนมา  (B = -2.687, p = 0.039)

สรุป นิสิตส่วนน้อยที่มีระดับความวิตกกังวลในการหางานทำสูง สูง และปัจจัย

ด้านเพศ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ความสอดคล้องของความสนใจ

ในอาชีพกับวิชาหลักมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการหางานทำสูง

อย่างมีนัยยะสำคัญ ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิต และอาจนำไปใช้ในการหาวิธีการจัดการ

กับความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายได้

คำสำคัญ ความวติกกงัวล, การหางานทำ, นสิิตปรญิญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย.:
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การประกอบอาชีพหรือการหางานทำของนิสิต

นักศึกษาเมื ่อสำเร็จการศึกษา ทำให้มีรายได้ ทำให้มี

โอกาสสร้างสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน เป็นแหล่งที ่ให้

สถานภาพ (Status) ทางสงัคม  ทำใหมี้บทบาทตา่ง ๆ กัน

ในด้านของจิตใจงานทำให้คนเรามีแรงจูงใจ ความภาค

ภูมิใจในตนเอง  และความพงึพอใจในงานทีท่ำ (1)

นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้ายกำลัง

ก้าวเข้าสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองในเรื่องของการทำงาน

จึงเริม่มีความคดิเรือ่งการประกอบอาชพีทีม่ั่นคง  แสวงหา

ข้อเท็จจริงจากอาชีพต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการเลือก

อาชีพ  โดยคำนึงถึงโอกาสและข้อจำกัด การเลือกอาชีพ

เป็นการตัดสินใจที ่สำคัญ  นิสิตนักศึกษาเหล่านี ้จึงมี

ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การหางานทำที่ไม่แน่นอน

เน่ืองจากเป็นการเร่ิมหางานทำครัง้แรก ประกอบกับปัจจุบัน

นี ้สภาพทางเศรษฐกิจตกต่ำและค่านิยมของสังคมใน

ปัจจุบันที่เน้นการแข่งขันและความสำเร็จ  ส่งผลทำให้

เกิดความวิตกกังวลความเครียดมากขึ้น  ปัญหาการว่าง

งานของผู้สำเร็จการศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นิสิต

นักศึกษาที่กำลังหางานทำมีความวิตกกังวลได้เช่นกัน

ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลการสำรวจจำนวนผูว้า่งงานทัว่ประเทศ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549  มีประมาณ 6.4 แสนคน

เม่ือพิจารณาระดบัการศกึษาทีส่ำเรจ็ของผูว่้างงาน  พบวา่

ผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาระดับประถมศึกษาว่างงานมากที่สุด

ประมาณ 1.5 แสนคน  รองลงมา คือ ระดับอุดมศึกษา

ประมาณ 1.4 แสนคน(2)

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในประเทศไทย

เกี ่ยวกับความวิตกกังวล และปัจจัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับ

ความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าใจระดับความวิตก

กังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการหา

งานทำของนิสิต  และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

หาแนวทางในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิต โดยผู้วิจัยจะเลือกใช้นิสิตปริญญาตรี

ช้ันปสุีดทา้ย  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยัเปน็กลุม่ตวัอยา่ง

วัสดุและวิธีการ

ประชากรในการศึกษาน้ีคือ  นิสิตระดับปริญญาตรี

ช้ันปสุีดทา้ย จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั สาขาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  (ไม่รวมคณะแพทยศาสตร์และคณะ

ทันตแพทยศาสตร์  เนื่องจากเมื่อสำเร็จการศึกษา 6 ปี

แล้วต้องไปทำงานใช้ทุน  ไม่ได้หางานทำ) กับสาขาสังคม

ศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2549  สำเรจ็การศกึษาแลว้จะหางานทำ

ไม่ได้ศึกษาต่อ  หรือทำงานที่มีอยู่แล้ว  จำนวน 400 คน

โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสาขาวิชาในขั้นแรก

โดยกำหนดจำนวนกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะสาขาวชิาในสดัสว่น

เทา่ ๆ กัน  คือ กลุ่มสาขาละ 200 คน  ต่อจากนัน้ในแตล่ะ

สาขาวิชากำหนดจำนวนตวัอย่างตามสัดส่วนของประชากร

ในแต่ละคณะ  และเก็บข้อมูลนิสิตคนใดก็ตาม ที ่มี

คุณสมบัติตามที ่กำหนดและยินดีเข้าร่วมวิจัยจนครบ

ตามจำนวน ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2549 ถึงต้นเดือน

มกราคม 2550

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบดว้ย

1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต

ประกอบด้วยข้อคำถามเก่ียวกับ เพศ  อายุ  คณะ  ภูมิลำเนา

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ระดับความสามารถทางด้าน

ภาษาองักฤษ / ดา้นคอมพวิเตอร ์/ ดา้นวชิาหลกั (วิชาเอก)

ความสอดคล้องของความสนใจในอาชีพกับวิชาหลัก

(วิชาเอก) ที่ได้เรียนมา  โรคประจำตัว  สถานภาพสมรส

ของบิดามารดา  การศึกษาของบิดา/ มารดา  อาชีพของ

บิดา/มารดา  รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (บิดา

และมารดา)  และความคาดหวงัของบดิา/ มารดา

2)  แบบประเมนิความวติกกงัวลในการหางานทำ

ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบวัดความวิตกกังวลในการ

สอบของรงัรอง งามศริิ (3)  ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 25 ข้อ

แตล่ะขอ้มีคะแนน 1 ถึง 5  (1 = ไม่มีความรูสึ้กหรอือาการ

เกดิขึน้เลย 2 = มีความรูสึ้กหรอือาการเกดิขึน้ 1- 2 คร้ังใน

1 สัปดาห ์3 = มีความรูสึ้กหรอือาการเกดิขึน้ 3 - 4 คร้ังใน

1 สัปดาห ์4 = มีความรูสึ้กหรอือาการเกดิขึน้ 5 - 6 คร้ังใน

1 สัปดาห์ 5 = มีความรู ้สึกหรืออาการเกิดขึ ้นทุกวัน)
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ดังนัน้คะแนนรวมคอื 25 -125  โดยทีค่ะแนนสงูหมายถงึ มี

ความวิตกกังวลในการหางานทำมากมีค่าแอลฟาครอนบาชค์

ของกลุ่มตัวอย่างจริงเท่ากับ 0.897 สำหรับการศึกษา

ครั้งนี้จะแปลผลโดยการรวมคะแนนดิบ  และรายงานผล

เป็นคา่ Norm ของกลุม่ตวัอยา่งนี้

การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลด ้วยสถ ิต ิ เช ิงพรรณนา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลในการหา

งานทำกับข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิตทีละคู่ (Univariate

Analysis) โดย Independent - Samples  T Test  และ

One - way ANOVA และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำกับปัจจัยต่าง ๆ

ดว้ย Multiple  Linear  Regression  โดยเลอืกตวัแปรเขา้

model จากผลของการวิเคราะห์ตัวแปรรายคู ่ท ี ่ม ีค่า

p-value < 0.10 ด้วยวิธี enter หลังจากนั้นปรับ model

ทีละขั้น  โดยการตัดตัวแปรที่ p-value > 0.05 ออกทีละ

ตัวจนmodel สุดท้ายท่ีคงไว้เฉพาะตัวแปรท่ี p-value <0.05

ผลการศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  พบว่านิสิต

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60%) ส่วนมากจะมีอายุระหว่าง

21 - 23 ปี  โดยครึ่งหนึ่งของทั้งหมดได้เกรดเฉลี่ยสะสม

อยู่ในช่วง 3.00 - 3.49 นิสิตส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ที่

กรุงเทพมหานคร  ไม่มีโรคประจำตวั  นิสิต 1 ใน 4 มีรายได้

ครอบครวัเฉลีย่ตอ่เดอืนอยูร่ะหวา่ง 40,001 - 60,000 บาท

และทั้งบิดาและมารดาค่อนข้างคาดหวังหรือคาดหวัง

อย่างมากกับการหางานทำของนิสิต (56% สำหรับบิดา

และ 65% สำหรับมารดา)  นิสิตส่วนใหญ่มีระดับความ

สามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และระดับความสามารถ

ทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนระดับ

ความ สามารถทางด้านวิชาหลัก (วิชาเอก) อยู่ในระดับ

ค่อนข้างดี  และความสอดคล้องของความสนใจในอาชีพ

กับวิชาหลัก(วิชาเอก)ที ่ได ้เร ียนมานั ้นค่อนข้างตรง

ดังตารางที่ 1

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  เมื่อผู้วิจัยได้

ตรวจสอบดกูารกระจายของขอ้มูล  พบวา่มตีวัอยา่งทีมี่คา่

ความวติกกงัวลแตกตา่งไปจากกลุม่มาก (Outlier) จำนวน

6 คน และจำนวน 1 คน ที่มีข้อมูลไม่ครบ (Missing)

เนื่องจากตอบแบบประเมินไม่สมบูรณ์  ดังนั้นค่า Norm

และการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่าง

เพียง 393 คน พบว่านิสิตมีค่าคะแนนความวิตกกังวล

ในการหางานทำเท่ากับ58.9 (SD = 12.96) โดยมีค่า

มัธยฐาน = 58 พิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) = 19 ค่า

ต่ำสุด 31 ค่าสูงสุด 94 โดยมีการกระจายของข้อมูลที่เข้า

ใกล้การกระจายปกติ เมื ่อใช้เกณฑ์ Mean ± 1 SD

กำหนดระดับคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำ

พบว่านิสิตมีความวิตกกังวลในการหางานทำต่ำจำนวน

64  คน  ซ่ึงมีค่าคะแนนตำ่กวา่ 46 คะแนน (16.3%)  และ

มีความวิตกกังวลในการหางานทำสูงจำนวน 61 คน ซึ่งมี

ค่าคะแนนสงูกวา่ 72 คะแนน (15.5%)

ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะหข์องปจัจัยตา่ง ๆ

ทีละปัจจัยต่อคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำ

พบว่าเพศหญิงมีค ่าเฉลี ่ยคะแนนความวิตกกังวลใน

การหางานทำสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญ  นิสิตที่มี

ความสามารถทางด้านวิชาหลัก (วิชาเอก) อยู่ในระดับไม่

ค่อยด ีหรือระดบัปานกลาง  จะวติกกงัวลในการหางานทำ

มากกว่านิสิตที่อยู่ในระดับค่อนข้างดี หรือระดับดีมาก

อย่างมีนัยสำคัญ และนิสิตที ่มีความสนใจในอาชีพไม่

ตรงเลย หรือไม่ค่อยตรง หรือตรงปานกลางกับวิชาหลัก

(วิชาเอก) ที่ได้เรียนมา จะวิตกกังวลในการหางานทำมาก

กว่านิสิตที่มีความสนใจในอาชีพค่อนข้างตรง หรือตรง

อย่างมากกับวิชาหลัก (วิชาเอก) ที่ได้เรียนมาอย่างมีนัย

สำคญั

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลใน

การหางานทำของนิสิตจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจาก

การวิเคราะห์ตัวแปรทีละคู่ ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร

ตามอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p < 0.10  ถกูนำมา

วิเคราะห์ด้วย Multiple linear regression ร่วมกัน

ดงัตารางที ่3  พบวา่เพศหญงิจะมคีวามวติกกงัวลมากกวา่

เพศชาย ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น จะลด

คะแนนความวิตกกังวลลง (b = 2.75) และถ้าคะแนน

ความสอดคล้องของความสนใจในอาชีพกับวิชาหลัก

(วิชาเอก) ที่ได้เรียนมาเพิ่มขึ้น คะแนนความวิตกกังวลจะ

ลดลงเชน่กนั (b = 2.69)
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ตารางท่ี 1. ปัจจัยสว่นบคุคลของนสิิตปรญิญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน  (คน) ร้อยละ

เพศ (N = 400)

ชาย 127 31.8

หญิง 273 68.3

อายุ ค่าเฉลี่ย(SD), ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด (N = 400) 21.8  (0.82)  20, 25

คณะ  (N = 400)

กลุม่คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (N = 200)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 57 14.3

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 47 11.8

คณะวิทยาศาสตร์ 41 10.3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 3.3

คณะเศรษฐศาสตร์ 12 3.0

คณะเภสัชศาสตร์ 11 2.8

คณะสหเวชศาสตร์ 10 2.5

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 2.3

กลุม่คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์(N = 200)

คณะครุศาสตร์ 45 11.3

คณะอักษรศาสตร์ 45 11.3

คณะนิติศาสตร์ 35 8.8

คณะรัฐศาสตร์ 35 8.8

คณะนิเทศศาสตร์ 20 5.0

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13 3.3

คณะจิตวิทยา 7 1.8

เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX)  (N = 400)

ต่ำกว่า 2.00 0 0.0

2.00 - 2.49 14 3.5

2.50 - 2.99 102 25.5

3.00 - 3.49 201 50.3

3.50 - 4.00 83 20.8

ภูมิลำเนา   (N = 400)

กรุงเทพมหานคร 265 66.3

ปริมณฑล 32 8.0

ต่างจังหวัด 103 25.8

โรคประจำตวั  (N = 400)

ไม่มี 344 86.0

มี 56 14.0
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ตารางท่ี 1. ปัจจัยส่วนบคุคลของนสิิตปรญิญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย (ตอ่)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน  (คน) ร้อยละ

สถานภาพสมรสของบดิามารดา  (N = 400)
อยู่ด้วยกัน 346 86.5
แยกกันอยู่ 11 2.8
หย่าร้าง 21 5.3
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 22 5.5

การศกึษาของบดิา  (N = 400)
ไม่ได้เรียน 1 0.3
ประถมศึกษา 50 12.5
มัธยมศึกษา 67 16.8
อาชวีศกึษา หรอื อนปุริญญา 58 14.5
ปริญญาตรี 151 37.8
ปริญญาโท หรอืเทยีบเทา่ 63 15.8
ปริญญาเอก หรือเทยีบเทา่ 10 2.5

การศกึษาของมารดา  (N = 400)
ไม่ได้เรียน 1 0.3
ประถมศึกษา 64 16.0
มัธยมศึกษา 57 14.3
อาชวีศกึษา หรอื อนปุริญญา 63 15.8
ปริญญาตรี 181 45.3
ปริญญาโท หรอืเทยีบเทา่ 28 7.0
ปริญญาเอก หรือเทยีบเทา่ 6 1.5

อาชพีของบดิา  (N = 400)
รับราชการ 93 23.3
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 6.3
เกษตรกรรม 10 2.5
ลูกจ้างเอกชน 50 12.5
ธุรกิจส่วนตัว 170 42.5
รับจ้าง 12 3.0
ไม่ได้ทำงาน 19 4.8
อ่ืน ๆ (เสยีชวีติ) 21 5.3

อาชพีของมารดา  (N = 400)
รับราชการ 94 23.5
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21 5.3
เกษตรกรรม 9 2.3
ลูกจ้างเอกชน 38 9.5
ธุรกิจส่วนตัว 125 31.3
รับจ้าง 15 3.8
ไม่ได้ทำงาน 93 23.3
อ่ืน ๆ (เสยีชวีติ) 5 1.3
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ตารางท่ี 1. ปัจจัยส่วนบคุคลของนสิิตปรญิญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย (ตอ่)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน  (คน) ร้อยละ

รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืน (บิดาและมารดา) (N = 400)

นอ้ยกวา่ 20,000 บาท 28 7.0

20,001 - 40,000 บาท 92 23.0

40,001 - 60,000 บาท 100 25.0

60,001 - 80,000 บาท 58 14.5

80,001 - 100,000 บาท 58 14.5

100,000 บาทขึน้ไป 64 16.0

ความคาดหวงัของบดิา (N = 379)

ไม่คาดหวังเลย 6 1.5

ไม่ค่อยคาดหวัง 34 8.5

คาดหวังปานกลาง 114 28.5

ค่อนข้างคาดหวัง 172 43.0

คาดหวังอย่างมาก 53 13.3

บิดาเสียชีวิต 21 5.3

ความคาดหวงัของมารดา (N = 395)

ไม่คาดหวังเลย 4 1.0

ไม่ค่อยคาดหวัง 24 6.0

คาดหวังปานกลาง 106 26.5

ค่อนข้างคาดหวัง 184 46.0

คาดหวังอย่างมาก 77 19.3

มารดาเสียชีวิต 5 1.3

ระดับความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ (N = 400)

ระดับไม่ดีเลย  2 0.5

ระดับไม่ค่อยดี 46 11.5

ระดับปานกลาง 181 45.3

ระดับค่อนข้างดี 137 34.3

ระดับดีมาก 34  8.5

ระดับความสามารถทางดา้นคอมพวิเตอร ์(N = 400)

ระดับไม่ดีเลย 0 0.0

ระดับไม่ค่อยดี 28 7.0

ระดับปานกลาง 203 50.8

ระดับค่อนข้างดี 142 35.5

ระดับดีมาก 27 6.8
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ตารางท่ี 1. ปัจจัยส่วนบคุคลของนสิิตปรญิญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย (ตอ่)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ

ระดับความสามารถทางดา้นวชิาหลกั (วิชาเอก) (N = 400)

ระดับไม่ดีเลย 0 0.0

ระดับไม่ค่อยดี 9 2.3

ระดับปานกลาง 172 43.0

ระดับค่อนข้างดี 193 48.3

ระดับดีมาก 26 6.5

ความสอดคล้องของความสนใจในอาชีพกับวิชาหลัก (วิชาเอก)

ทีไ่ด้เรียนมา  (N = 400)

ไม่ตรงเลย 23 5.8

ไม่ค่อยตรง 68 17.0

ตรงปานกลาง 116  29.0

ค่อนข้างตรง 153 38.3

ตรงอย่างมาก 40 10.0

ตารางท่ี 2.  การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่(bivariable analysis) ระหวา่งปจัจัยตา่ง ๆ กบัความวติกกงัวล

ปัจจัย              คะแนนความวติกกงัวล

คา่เฉลีย่ (SD) t / F df p-value

เพศ  (N = 393)

ชาย 56.6  (12.3) -2.471 391 0.014

หญิง 60.0  (13.1)

อายุ  (N = 393)

20  ปี 59.0  (11.20) 0.377 5, 387 0.865

21  ปี 59.3  (13.24)

22  ปี 58.6  (12.92)

23  ปี 60.1  (13.68)

24  ปี 56.6  (8.49)

25  ปี 50.5  (10.61)

คณะ  (N = 393)

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 57.8  (12.15) -1.834 391 0.067

กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60.1  (13.65)

เกรดเฉลีย่สะสม (GPAX) (N = 393)

ตำ่กวา่หรอืเทา่กบั 2.99 58.8  (12.19) 0.220 2, 390 0.803

3.00 - 3.49 58.7  (12.63)

3.50 - 4.00 59.8  (14.76)
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ตารางที ่2.  การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่(bivariable analysis) ระหวา่งปจัจัยตา่ง ๆ กบัความวติกกงัวล (ตอ่)

ปัจจัย              คะแนนความวติกกงัวล

คา่เฉลีย่ (SD) t / F df p-value

ภูมลิำเนา  (N = 393)

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 58.7  (12.87) -0.527 391 0.599

ต่างจังหวัด 59.5  (13.27)

โรคประจำตวั  (N = 393)

ไม่มี 58.6  (12.77) -1.341 391 0.18

มี 61.1  (13.99)

สถานภาพสมรสของบดิามารดา  (N = 393)

อยู่ด้วยกัน 58.7  (12.98) 0.339 2,390 0.712

แยกกนัอยู ่หรอื หยา่รา้ง 60.6  (11.85)

บิดาหรือมารดาเสียชีวิต 59.9  (14.53)

การศกึษาของบดิา  (N = 393)

ต่ำกว่าปริญญาตรี 593 (12.37) 0.467 391 0.641

ปริญญาตร ีหรือ สูงกวา่ปริญญาตรี 58.7  (13.43)

การศกึษาของมารดา  (N = 393)

ต่ำกว่าปริญญาตรี 57.6  (12.29) -1.848 391 0.065

ปริญญาตร ีหรือ สูงกวา่ปริญญาตรี 60.1  (13.43)

อาชพีของบดิา  (N = 393)

รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 59.8  (13.95) 0.583 2,390 0.558

ธุรกิจส่วนตัว 58.1  (11.71)

อ่ืน ๆ 59.3  (13.74)

อาชพีของมารดา  (N = 393)

รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 61.2  (13.47)  2.400 2,390 0.092

ธุรกิจส่วนตัว 58.4  (12.57)

อ่ืน ๆ 57.8  (12.78)

รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืน (บิดามารดา)(N = 393)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 40,000 บาท 57.8  (12.52) 0.655  2,390 0.520

40,001 - 80,000 บาท 59.2  (13.00)

80,001 - 100,000 บาทขึน้ไป 59.6  (13.34)

ความคาดหวงัของบดิา  (N = 372)

ไม่คาดหวงัเลย หรอื ไม่คอ่ยคาดหวงั หรอื 57.7  (12.84) -1.468 370 0.143

คาดหวังปานกลาง

คอ่นขา้งคาดหวงั หรอื คาดหวงัอยา่งมาก 59.7  (12.83)

ความคาดหวงัของมารดา  (N = 389)

ไม่คาดหวงัเลย หรือ ไม่คอ่ยคาดหวงั หรอื 58.3  (12.79) -0.821  387 0.412

คาดหวังปานกลาง

คอ่นขา้งคาดหวงั หรอื คาดหวงัอยา่งมาก 59.4  (13.01)
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วิจารณ์

ความวิตกกังวลในการหางานทำ วัดจากแบบ

ประเมินความวิตกกังวลในการหางานทำที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้

ปรับปรุงจากแบบสอบถามที่พัฒนาโดยรังรอง งามศิริ (3)

แบบประเมินที่ปรับปรุงมานี้มีค่าความเที่ยงและความตรง

ที่ยอมรับได้ ข้อมูลได้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการสุ่มตามที่

กำหนดไว้ และพบว่าการกระจายของคะแนนความวิตก

กังวลในการหางานทำมีค่าใกล้เคียงกับการกระจาย

ตามปกติ (Normal Curve) เนื ่องจากยังไม่มีเกณฑ์

กำหนดว่าค่าคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำ

มีช่วงระดับคะแนนเท่าใด ผู ้ว ิจ ัยจึงพิจารณาจากค่า

Norm ของกลุ ่มตัวอย่างนิสิตปริญญาตรีชั ้นปีสุดท้าย

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  โดยอาศยัเกณฑ ์Mean ± 1 SD

เพื่อหาค่าความวิตกกังวลที่ผิดปกติ  และกำหนดว่าค่า

คะแนนทีม่ากกวา่ 72 คะแนนขึน้ไป  ซ่ึงมีร้อยละ 15.5 ของ

กลุ่มตัวอย่าง  จัดว่าเป็นความวิตกกังวลในการหางานทำ

ตารางที ่2.  การวเิคราะหต์วัแปรรายคู ่(bivariable analysis) ระหวา่งปจัจัยตา่ง ๆ กบัความวติกกงัวล (ตอ่)

ปัจจัย              คะแนนความวติกกงัวล

คา่เฉลีย่ (SD) t / F df p-value

ระดับความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษ  (N = 393)

ระดบัไม่ดีเลย หรือ ระดบัไม่ค่อยดี หรือระดบัปานกลาง 60.0  (12.81) 1.857 391 0.064

ระดบัคอ่นขา้งด ีหรอื ระดบัดมีาก 57.6  (13.07)

ระดับความสามารถทางดา้นคอมพวิเตอร ์   (N = 393)

ระดบัไม่ดีเลย หรือ ระดบัไม่ค่อยดี หรือระดบัปานกลาง 60.0  (13.22)  1.887 391  0.060

ระดบัคอ่นขา้งด ีหรอื ระดบัดมีาก 57.5  (12.50)

ระดับความสามารถทางดา้นวชิาหลกั  (วิชาเอก)  (N = 393)

ระดบัไม่ดีเลย หรือ ระดบัไม่ค่อยด ีหรือระดบัปานกลาง 60.6  (13.3)  2.327 391 0.020

ระดบัคอ่นขา้งด ีหรอื ระดบัดมีาก 57.6  (12.6)

ความสอดคล้องของความสนใจในอาชีพกับวิชาหลัก (วิชาเอก)

ทีไ่ด้เรียนมา  (N = 393)

ไม่ตรงเลย หรือ ไม่ค่อยตรง หรือ  ตรงปานกลาง 60.3  (13.4)  2.170 391 0.031

คอ่นขา้งตรง หรอื ตรงอยา่งมาก 57.5  (12.4)

ตารางที ่3. ตัวแปรทีอ่ธิบายฃวามวติกกงัวลในการหางานทำของนสิิต ใน Model สุดทา้ย (N = 393)

ตัวแปร B S.E B βββββ t Sig

เพศหญิง 3.308 1.388  0.119 2.383 0.018

ระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ -2.754 1.304 -0.105 -2.112 0.035

ความสอดคล้องของความสนใจในอาชีพ -2.687 1.297 -0.104 -2.072 0.039

กบัวชิาหลกั (วชิาเอก) ท่ีได้เรียนมา

Constant 61.322 3.726  16.456  < 0.001

                                         R2 = 0.036    S.E. est.= 12.772   F = 4.838   p – value < 0.001
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ที่สูงหรือผิดปกติปัจจัยในด้านเพศมีความสัมพันธ์กับ

ความวิตกกังวลในการหางานทำ  พบว่าเพศหญิงมีความ

วติกกงัวลในการหางานทำมากกวา่เพศชาย  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับการศึกษาของวรินทร รามสูต(4)  ที่พบว่าเพศหญิงมี

อารมณ์อ่อนไหวและคิดมากกว่าเพศชาย  และเม่ือพิจารณา

จากคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ระดับความเครียดในแหล่ง

ความเครียดด้านเรื่องส่วนตัวรายข้อ  พบว่านิสิตหญิงจะ

เครียดในเรื่องอนาคตเกี่ยวกับการทำงานมากกว่านิสิต

ชาย  และ Frydenberg & Lewis อ้างถงึใน Aysoan และ

คณะ (5)  ก็พบว่าเพศหญิงมักจะกังวลและแสดงความ

วิตกกังวลกับปัญหามากกว่าเพศชาย  ซึ่งแตกต่างจากผล

การศึกษาของนันทินี  ศุภมงคล(6)  อาจเนื ่องมาจาก

เครื ่องมือที ่ใช้ต่างกัน  โดยใช้แบบวัดความวิตกกังวล

STAI (FormY) ของสปีลเบอร์เกอร์และคณะ (1983) ที่

พัฒนาและแปลเปน็ภาษาไทยโดยมาลาต ี  รุ่งเรอืงศริิพันธ์

พบว่านิสิตทั้งเพศชายและเพศหญิงปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์

และความวติกกงัวลประจำตวัไมแ่ตกตา่งกนั

ปัจจัยในด้านระดับความสามารถทางด้านภาษา

อังกฤษของนสิิตยิง่ดขีึน้  ทำใหมี้ความวติกกงัวลในการหา

งานทำน้อยลง  เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

และมีการใช้เกือบทุกลักษณะงาน เพราะฉะนั้นถ้าบุคคล

ใดมีภาษาองักฤษทีดี่ก็ย่อมมีโอกาสทีจ่ะได้งานทำมากกวา่

ซ่ึงปัจจุบันนักศึกษาไดเ้ล็งเหน็และตระหนกัถึงความสำคญั

ของภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับการศึกษาของไชยเยศ

ธงภักดิ์(7)  ที่พบว่านักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยเปิด

สอนเพ่ิมเติมมากท่ีสุด คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาษาอังกฤษ

และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะได้นำความรู้ดังกล่าวไป

ประกอบอาชพี  และประสบความ สำเรจ็ในหนา้ทีก่ารงาน

ได้

ปัจจัยด้านความสอดคล้องของความสนใจใน

อาชีพกับวิชาหลัก (วิชาเอก) ที่ได้เรียนมาของนิสิตมี

ความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการหางานทำ ถ้ายิ่ง

สอดคล้องมากก็จะทำให้มีความวิตกกังวลในการหางาน

ทำน้อยลงอาจเนื่องมาจากนิสิตจะมีทิศทางในอาชีพที่

ชัดเจน  มีการได้ฝึกงานซึ่งจะได้ประสบการณ์จากการ

ทำงานจรงิ ๆ  ทำใหม่ั้นใจในความสามารถของตนมากขึน้

และมักจะได้รับความสนใจจากผู้ว่าจ้างงานมากกว่า

จากการศึกษานี ้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) กับความวิตกกังวลใน

การหางานทำของนิสิต  อาจเนื่องมาจากเกรดเฉลี่ยสะสม

เปน็การรวมคะแนนของทกุวชิา  ซ่ึงบางวชิาไมเ่กีย่วขอ้งกบั

งานที ่ต้องการทำ  และอาจเนื ่องมาจากเมื ่อพิจารณา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสม

ของนิสิตส่วนใหญ่ค่อนข้างดี  อยู่ในระดับ 3.00 - 3.49

ดังนั้นเกรดเฉลี่ยสะสมที่ไม่ดีอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้นิสิต

วิตกกังวลในการหางานทำ  ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษา

ของวรินทร รามสูต (4) อาจเนื ่องมาจากเครื ่องมือที ่ใช้

ต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามแหล่งความเครียดที่ผู ้วิจัย

ไดส้ร้างขึน้  พบวา่นสิิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัสว่นใหญ่

มีความเชื่อว่าการรับเข้าทำงานในปัจจุบันจะพิจารณา

จากผลการเรียนเป็นสำคัญทำให้กังวลกับเรื่องเกรดที่ไม่

เปน็ไปตามคาดหวงั  กลวัวา่จะไมไ่ดเ้กยีรตนิยิม

ตัวแปรความคาดหวังของบิดาและมารดาไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความวติกกงัวลในการหางานทำของนสิิต

ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา อินทร์พรหม(8)

ที่พบว่าผู้ปกครองที่มีความคาดหวังในตัวเด็กนักเรียนมาก

ทำให้นักเรียนมีความเครียดมาก  อาจเพราะบิดามารดา

เห็นว่านิสิตชั้นปีสุดท้ายเป็นผู้ใหญ่แล้ว  เป็นตัวของตัวเอง

มีเหตุผล  และมีวิจารณญาณ  สามารถตดัสินใจเลือกอาชีพ

ไดด้ว้ยตนเอง  บิดามารดาเปน็เพยีงผูใ้หค้ำแนะนำปรกึษา

ซึ่งแตกต่างจากวัยนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

บิดามารดาอาจเห็นว่ายังเป็นเด็กการตัดสินใจอาจผิด

พลาดได้  เป็นไปได้ว่าจะตั้งความหวังให้ลูกเข้าเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  หรือเรียนในคณะที่จบออกมา

หางานง่ายและรายได้ดี

เมื่อพิจารณาปัจจัยเรื่องระดับความสามารถทาง

ด้านวิชาหลัก (วิชาเอก) ไม่พบความสัมพันธ์กับความ

วิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตอย่างมีนัยสำคัญโดย

Multiple linear regression  ซึ่งเป็นไปได้ว่าระดับความ
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ความวติกกงัวลในการหางานทำของนสิิตระดบัปรญิญาตรชีัน้ปสุีดทา้ย

สัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติจากการวิเคราะห์ตัวแปร

ทีละคู่นั้น  อาจเป็นอิทธิพลของ  confounding effect

เช่นเดียวกับปัจจัยระดับความสามารถทางด้านภาษา

อังกฤษ  ทีแ่ตเ่ดมิไมมี่ความสมัพนัธก์บัความวติกกงัวลใน

การหางานทำที่ระดับ p < 0.05  ในการวิเคราะห์ตัวแปร

ทีละคู่ หลังจากนำมาวิเคราะห์โดยวิธี Multiple Linear

Regression มีค่า p = 0.035 ซ่ึงอาจจะเปน็ไปไดว่้าระดบั

ความสัมพันธ์ที่เคยต่ำใน bivariate analysis  อาจเป็น

อิทธพิลของ  confounding effect  จากตวัแปรอืน่เชน่กนั

สำหรับการแปลผลการวิจัยในครั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณา

ถึงข้อจำกัดดังต่อไปนี้

1.  เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต้นเดือนธันวาคม

2549  ถึงตน้เดอืนมกราคม 2550  อาจทำใหแ้นวโนม้ของ

ระดับความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตแตกต่าง

จากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่นิสิตกำลังหางานทำจริง

2. เป็นไปได้ว่านิสิตที ่ยินดีเข้าร่วมวิจัยอาจมี

ความวติกกงัวลแตกตา่งจากกลุม่ทีไ่ม่เขา้รว่ม  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในทิศทางที่น้อยกว่า  การนำผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้

จึงควรระมดัระวงัในการแปลผล  เพราะผลสรปุระดบัความ

วติกกงัวลอาจตำ่กวา่คา่ของประชากรเปา้หมายไดบ้้าง

3. การวิเคราะห์โดยใช้ Multiple linear regres-

sion พบว่าค่า R2  สามารถอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิตได้ร้อยละ 3.6

จึงอาจจะมีตัวแปรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวล

ในการหางานทำที่ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะส่ง

ผลให้สามารถอธิบายการเกิดความวิตกกังวลในการหา

งานทำของนิสิตได้ต่างไปจากผลการศึกษาในครั้งนี้

สรุป

การศึกษาระดับความวิตกกังวลและปัจจัยที ่

เกี ่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิต

ปริญญาตรช้ัีนปสุีดทา้ย  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  พบวา่

ค่ากลางของคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทำ

เท่ากับ 58.9 ซึ่งค่าคะแนนรวมที่เป็นไปได้คือ 25 - 125

คะแนน  นอกจากนี้พบว่าเพศหญิง ระดับความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษไม่ดี  และความไม่สอดคล้องของ

ความสนใจในอาชีพกับวิชาหลัก (วิชาเอก) ที่ได้เรียนมา

สามารถอธิบายความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิต

ได้ ผลการศึกษานี ้อาจใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงาน

ที่เกี ่ยวข้อง  ในการหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหาความวิตกกังวลในการหางานทำของนิสิต

ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณคณบดีคณะต่าง ๆ คณาจารย์ทุกท่าน

และนิสิตปริญญาตรช้ัีนปีสุดท้าย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างจริง
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