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 การศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
ดังนี้คือ 

 1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน  
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก กลุมนักศึกษาท่ีศึกษาอยูระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 276 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลใชคาสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร   

 
ผลการศึกษาพบวา  
 
นักศึกษาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ  บริษัทหรือหางรานเอกชนเปนอันดับแรก  

รองลงมาคือ อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพราชการ อาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพ
องคกรระหวางประเทศ และ อันดับสุดทายคือ อาชีพอ่ืน ๆ เชน งานบริการ ตามลําดับ 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแก คณะ ภูมิลําเนา และ บิดา 
มารดา หรือผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแก  เพศ สถานศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัย  เกรดเฉล่ีย  อาชีพบิดาหรือผูปกครอง  อาชีพมารดาหรือผูปกครอง รายไดของ
ครอบครัว   ปจจัยการจูงใจดานองคกร ดานความสัมพันธกับครอบครัว และ ดานความสัมพันธกับ
เพื่อน 

 
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ผูตัดสินใจเลือกอาชีพควรรูจักตนเองใหดีเสียกอน โดยเฉพาะในดานอุปนิสัย ความรู 
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

2. สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการแนะแนวอาชีพและใหความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ตาง ๆ ใหแกนักศึกษากอนท่ีนักศึกษาจะเลือกตัดสินใจในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เพื่อจะไดเปน
แนวทางที่ดีของนักศึกษาในอนาคต 

3. หนวยงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ควรปรับมาตรฐานการ
เรียนการสอนใหมีระดับท่ีเทาเทียมกัน เพื่อไมใหเกิดความแตกตางทางการศึกษา  



 
ABSTRACT 

 
Title of  Research Paper   : Factors Affecting Decision Making of Undergraduate Students in 

Public and Private University on Occupation Selection in 
Bangkok   

Author : Ms. Jeeranun Waisriseang 

Degree : Master of Arts (Social Development) 

Year : 2009 
 

 
 The objectives for the study were 1) to study decision making of undergraduate students in 
public and private university in Bangkok and 2) to find factors affecting decision making of 
undergraduate students in public and private university in Bangkok. Two hundred and seventy-six 
samples were selected from undergraduate students from public and private university in Bangkok.  
Questionnaire was conducted as a tool for data collection by using purposive technique.  Percentage, mean, 
standard deviation, and chi-square were used for data analysis.  
 The results found that students selected private company or private enterprise in the first rank 
followed by private practice or freelance, government service, state enterprise, international 
organization, and other occupation such as service sector. 
 Factors affecting decision making of undergraduate students in public and private university in 
Bangkok were faculty, domicile,  and expectation on student’s occupation from father, mother, or parents.  
Factors not affecting decision making of undergraduate students in public and private university in 
Bangkok were sex, institution of education or university,  average grade,  father’s  or  parent’s occupation, 
mother’s or parent’s occupation,  family income, incentive factors, organization, family relation,  and friend 
relation.  
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Recommendations 
1. Decision makers should clearly know themselves especially on habit, knowledge and 

skill, ability, interest, personality, health, character, attitude on occupation, and family-economy. 
2. Institution of education or university should give an advice to student on occupational 

guidance and occupational information which students will have a good guideline before making 
decision. 

3. Educational agency in higher education in both public and private should improve an 
equal teaching standard to avoid educational gap.    



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ภาคนิพนธเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี
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ศาสตราจารย ดร. สุรสิทธ์ิ วชิรขจร และอาจารยจิระพร  บูรณสิน  กรรมการท่ีปรึกษาภาคนิพนธท่ี
ไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย
ท้ัง 3 ทานดวยความเคารพอยางยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมทุกทานท่ีไดใหความรูท้ัง
ทางดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ท่ีมีประโยชนอยางยิ่งในการนํามาประยุกตใชกับการศึกษา
ในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ กลุมตัวอยางทุกทานท่ีไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามและใหความชวยเหลือ
เปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอขอบคุณ พี่ เพ่ือน นอง รวมคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอมทุกคนท่ีเปนกําลังใจและ
ใหคําแนะนําท่ีดีเสมอมา 
 ทายท่ีสุดนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณพอกับแม ท่ีมอบความรัก ใหการสงเสริมสนับสนุน และ
กําลังใจท่ีดีตลอดมา 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและดานอ่ืน ๆ อยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนผลมา

จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และวิทยาการ ทําใหมีอาชีพเกิดข้ึนมากมายอาชีพแตละ
อาชีพจะเหมาะสมกับบุคคลหน่ึง แตอาจจะไมเหมาะสมกับอีกบุคคลหน่ึงท้ังนี้ก็เนื่องจากบุคคลมี
ความแตกตางกันในหลายดาน เชน บุคลิกภาพ คานิยม ความสามารถ ความถนัด ถาบุคคลใด
ตัดสินใจเลือกอาชีพไดเหมาะสมกับตนเองยอมมีความสุขในการทํางาน และมีแนวโนมท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพอยางมากในทางตรงกันขามถาบุคคลใดเลือกประกอบอาชีพไม
เหมาะสมกับตนเองจะทําใหเกิดความเบ่ือหนาย ไมมีความสุขและมีโอกาสประสบความสําเร็จใน
การประกอบอาชีพไดยากนอกจากน้ียังกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติอีกดวย 

การทํางานเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปท้ังในอดีตและปจจุบัน การ
ทํางานเปนกิจกรรมเฉพาะมนุษย มนุษยเทานั้นท่ีตองทํางานและมนุษยเทานั้นท่ีสามารถทํางานได ท่ี
กลาวเชนนี้โดยเหตุผลท่ีวาการทํางานของมนุษยแตกตางไปจากการกระทําตามสัญชาตญาณของ
สัตว การทํางานของมนุษยนั้นจะมีผลผลิตเกิดข้ึนในสมองกอนท่ีจะลงมือทํางานจริง ๆ เปน
กิจกรรมที่ทราบผลลวงหนาเปนการกระทําท่ีเกิดจากเปาหมาย ทักษะความรูสึกมีการตัดสินใจวา
ควรทําอยางไร อะไร และมีความตระหนักวาคนอ่ืนยอมรับการกระทําของตนหรือไมเปนการ
กระทําท่ีอาจใชเคร่ืองมือเพื่อใหการกระทํานั้นมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพสูงไดการทํางาน
จึงเปนกิจกรรมท่ีทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวอ่ืนเปนกิจกรรมท่ีควบคูกับความเปนมนุษย ท่ีใดมี
มนุษยท่ีนั่นยอมมีการทํางาน คาดกันวามนุษยใชเวลาโดยเฉล่ียประมาณหนึ่งในสามของชีวิตใน
ฐานะผูใชแรงงาน ท้ังนี้เพราะแตละบุคคลตองขวนขวายหาทางอยูรอดตองใชเวลาสวนใหญในการ
เล้ียงชีพตนเอง 
 การทํางานเปนการกระทําท่ีชวยใหมนุษยสามารถสนองความตองการดานตางๆ ซ่ึงไดแก 

1.  สนองความตองการทางวัตถุ การทํางานเปนการเปล่ียนวัตถุดิบท่ีอยูตามธรรมชาติให 
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เปนส่ิงท่ีสามารถสนองความตองการมนุษยได เปานวิธีการท่ีทําใหไดสินคาและบริการที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต ซ่ึงไดแกอาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวก 
อ่ืน ๆ ซ่ึงถาขาดปจจัยเหลานี้แลวมนุษยจะมีชีวิตอยูไมได 

2.  สนองความตองการการนับถือตนเอง    การทํางานมีความสัมพันธกับการนับถือตนเอง 
มากเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหมนุษยนับถือตนเอง การทํางานทําใหบุคคลเกิดความตระหนักถึง
ความสําเร็จ สมรรถภาพในการทํางานทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองสามารถจะเอาชนะท้ัง
ตนเองและสภาพแวดลอมตลอดจนการทํางานทําใหบุคคลไดผลิตส่ิงท่ีคนอ่ืนเห็นวามีคาแทบทุก
สังคม การมีงานทํา ทําใหไดรับการยอมรับวาเปนพลเมืองเต็มข้ัน มีอิสระและรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
ผูท่ีไมมีงานทําหรือไมสามารถทํางานได จะเกิดรูความรูสึกวาตนเองมีคาลดลง เปนคนไรเกียรติ 
ดวยเหตุนี้การทํางานจึงมีความสัมพันธกับการนับถือตนเองอยางมากและยังพบตอไปวาการนับถือ
ตนเองจะแตกตางไปตามลักษณะอาชีพและลําดับช้ันของตําแหนงท่ีบุคคลน้ันครองอยู 

3.  สนองความตองการมีกิจกรรม  มนุษยทุกคนตองการจะทํากิจกรรมเพื่อหลีกเล่ียงความ 
เบ่ือหนายการทํางานทําใหมนุษยมีกิจกรรมมีจิตใจจดจออยูกับงาน อยูกับสภาวะแวดลอมของงาน 
ไมฟุงซาน เปนการชวยลดความวิตกกังวลและไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายอันเนื่องมาจากการมีเวลา
วางมากอีกดวย 

4.  สนองความตองการการริเร่ิมสรางสรรค การริเร่ิมสรางสรรคในท่ีนี้มิไดหมายเฉพาะถึง 
การริเร่ิมสรางสรรคทางวิทยาศาสตรหรือศิลปะเทานั้น แตหมายรวมถึงส่ิงแปลกใหมท่ีมนุษยคิด
สรางข้ึนมา ซ่ึงส่ิงใหม ๆ เหลานี้จะเกิดข้ึนไดดวยการทํางานและส่ิงใหม ๆ ท่ีเกิดจากการทํางาน
เหลานี้สามารถสนองความตองการของมนุษยไดสมบรูณกวาเดิม 

ดังนั้นมนุษยจําเปนตองใชเวลาของชีวิตเกี่ยวกับการทํางานเพ่ิมมากข้ึนเพราะมนุษยมีความ 
ปรารถนาและตองการที่จะไดรับการตอบสนอง โดยความปรารถนาของมนุษยนั้นมี 2 ประการดังนี้ 

1.  ความปรารถนาท่ีจะขจัดความทุกขทางรางกาย เชนความหิว ความเดือดรอนทางสุขภาพ 
เปนตน 

2. ความปรารถนาความสุขทางใจ เชน ความสําเร็จในงาน การเปนท่ียอมรับชีวิตท่ีเจริญ 
กาวหนา เปนตน  
 ความปรารถนาท้ังสองประการดังกลาวขางตน มนุษยจึงตองดิ้นรนทํางานเพื่อใหไดรับผล 
ตอบแทนซ่ึงออกมาในรูปของเงินตรา ส่ิงของ เปนตน 
 การทํางานจึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสภาวะแวดลอมของมนุษยชวยใหมนุษยมีชีวิตท่ี
ม่ันคงมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตมากข้ึน การทํางานทําใหธรรมชาติมีความเหมาะสมตอการ
สนองความตอง การของมนุษย เปนเง่ือนไขท่ีจําเปนตอการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางมนุษย
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 นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนั้น คือทัศนคติตองาน
ท่ีสนใจ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสินใจและส่ิงจูงใจท่ีทําใหแตละบุคคลคํานึงถึง ในการตัด 
สินใจเลือกประกอบอาชีพไดแก (ลีลา ลินานุเคราะห, 2530: 134-137) 

1.  เงิน(Money) 
2.  ความม่ันคง (Security) 
3.  การยกยองชมเชย (Praise) 
4.  การมีความรูสึกเปนเจาของ (Belongingness) 
5.  การแขงขัน (Competition) 
6.  ความรูของผลงาน (Knowledge of results) 
7.  การเขามามีสวนรวม (Participation) 
8.  การจัดสวัสดิการ (Welfare) 
จากความเปนมา เหตุผล และปญหา ของการท่ีมนุษยตองมีงานทําดังท่ีกลาวมาขางตนท้ัง 

หมดนั้น ในฐานะท่ีผูศึกษาเปนเจาหนาท่ีฝายสรรหาคัดเลือกบุคลากรในองคกรเอกชน จึงสนใจท่ีจะ
ศึกษากลุมคนท่ีเขามาสมัครงานกับองคกรวามีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยางไร  ดังนั้นจึง
ไดเลือกกลุมคนดังกลาวคือ กลุมคนวัยท่ีเร่ิมทํางาน กลุมท่ีนาสนใจคือ กลุมคนท่ีศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีมีความรูและความสามารถเชิงทักษะและเจตคต ิในระดับสูงสามารถ
ท่ีจะออกไปสูโลกการอาชีพไดทุกสาขา 

 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 

 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน  
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปร
ท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยดานภูมิหลังของนักศึกษา ปจจัยดานภูมิ
หลังของครอบครัวและผูปกครอง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ตัวแปรตาม 
ไดแก การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ในการศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม กําหนดเก็บ
รวบรวมขอมูลในระยะเวลาตั้งแตเดือน สิงหาคม - กันยายน 2552 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบัน   อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารในองคกรตาง ๆ ไดมีขอมูลอันเปนประโยชน ตอการ
สรรหาบุคลากรในการจางงานตอไป 
 



 
 บทที่ 2  

 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ผูวิจัยไดศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1.  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการตัดสินใจ 
2.  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการเลือกอาชีพ 
3.  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับการจูงใจ 
4.  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 

2.1.1 ความหมายของการตดัสินใจ 
นักวิชาการที่สนใจในดานการตัดสินใจใหคํานิยาม หรือความหมายของคําวา “การตัดสิน 

ใจ”  ไวมากมายแตสวนใหญก็มีความหมายในแนวทางเดียวกันดังนี้ 
โกวิทย กังสนันท (2522: 3) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจวา การตัดสินใจสะทอนให

เห็นสภาวะท่ีผูตัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆตัว และเขาจะตองเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากตัวเลือกตาง ๆ 
กอนท่ีจะตัดสินใจเพื่อเลือกตัวเลือก ตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อนําไปลงมือปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคบางอยางท่ีเขาตองการ 

ถวัลย วรเทพพุฒิพงศ (2530: 2) ไดใหความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” วาหมายถึงกระ 
บวนการเลือกหนทางปฎิบัติอยางใดอยางหนึ่งจากบรรดาทางเลือกตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุ ประสงค 
ท่ีตองการโดยอาศัยหลักเกณฑบางประการประกอบการพิจารณาตัดสินใจซ่ึงองคประกอบดังกลาว
ไดแก 

1.  การตัดสินใจตองมีทางเลือก และทางเลือกท่ีจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งไดนั้นตองมี
มากกวาหนึ่งทางเลือก จึงตองทําการตัดสินใจ ถาไมมีทางเลือกก็ไมมีการตัดสินใจ 
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2. การตัดสินใจตองมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตอง 
การจะบรรลุและเราเองยังไมแนใจวาหนทางเลือกตาง ๆ ท่ีจะทําไดนั้น ทางเลือกใดท่ีจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคไดดีกวากัน 

3.  การตัดสินใจเปนเร่ืองกระบวนการใชความคิดใชหลักเหตุผลเปนเกณฑในการประเมิน
ทางเลือกความสามารถของทางเลือก หลักเกณฑท่ีนํามาใชในการประเมินทางเลือกท่ีสําคัญคือ 
ความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบตอวัตถุประสงคท่ีตองการ  

แสวง รัตนมงคลมาศ (2537: 87) ใหความหมายของคําวา “การตัดสินใจ” คือ การเลือกบน
ทางเลือก (Choice Alternative) ซ่ึงทางเลือกนั้นจะตองมี 

1. ทางเลือกหลายทาง หากมีทางเลือกทางเดียว ไมถือวาเปนการตัดสินใจ 
2. ตองใชเหตุผลประกอบการพิจารณาโดยใชขอมูลตัวเลขตางๆ มาพิจารณาตัดสินใจดวย 
3. มีจุดมุงหมายแนนอนวาการตัดสินใจนั้นกระทําไปเพื่ออะไร 
ณัชชา หม่ืนชัยกุล (2546: 6) การตัดสินใจ หมายถึงการเลือกคิด อันจะนําไปสูการปฎิบัติ 

หลาย ๆ ทางเลือกเพื่อใหไดทางเลือกท่ีเห็นวาดีท่ีสุดเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว 
Shull and others (1970: 31)ไดใหนิยามวา การตัดสินใจ คือกระบวนการใชความคิดสติของ

มนุษยท่ีผูกพันกับปรากฎการณอันเกิดจากบุคคลและสังคม การตัดสินใจนี้มีพื้นฐานบนสมมุติฐาน
ของขอเท็จจริงท่ีมีคุณคา และ ครอบคลุมตัวเลือกท่ีไดรับการเลือกสรรแลวจาก ตัวเลือกอ่ืน ๆ ตาม
ความมุงหมายท่ีตองการ 

Harrison (1981: 3)ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับนิยามของการตัดสินใจวาเปนขบวนการ การประ 
เมินผลเกี่ยวกับทางเลือก หรือ ตัวเลือก ท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย การคาดคะเนผลท่ีเกิดจาก
ทางเลือกปฏิบัติ ท่ีจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายไดมากท่ีสุด 
 จากความหมายของการตัดสินใจท่ีกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวาการตัดสินใจหมายถึงการ
เลือกคิด อันจะนําไปสูการแยกแยะแนวทางปฎิบัติหลาย ๆ ทาง เพ่ือใหไดทางเลือกท่ีเห็นวาดีท่ีสุด
และสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ ซ่ึงทางเลือกตองมีหลายทาง มีเหตุผลประกอบการ
พิจารณาและมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนในการตัดสินใจ 
 

2.1.2  ประเภทของการตัดสินใจ 
Stonner (1978  อางถึงใน ณัชชา หม่ืนชัยกุล, 2546: 6) ไดกลาวถึง การตัดสินใจแบงออกได

เปน 3 ลักษณะ ตามสถานการณท่ีเกิดขึ้นขณะทําการตัดสินใจ คือ 
1.  การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีแนนอน (Condition of Certainly) เปนการตัดสินใจท่ี

มีขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ 
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2.  การตัดสินใจภายใตสถานการณท่ีเส่ียง (Condition of Risk) เปนการตัดสินใจโดยอาศัย
ทฤษฎีความนาจะเปน เปนเคร่ืองมือตรวจสอบหรือคาดการณ 

3. การตัดสินใจภายใตสถานการณไมแนนอน (Condition of Uncertainly) เปนการตัดสิน 
ใจ ท่ีมักอาศัยประสบการณ ดุลยพินิจ และสัญชาติญาณ 

สุทัสสา  อุปลกะลิน (2548: 5-6)  ไดแบงประเภทการตัดสินใจออกเปน 2  อยางคือ 
1. การตัดสินใจภายใตสภาวการณแนนอน (Decision Making Under Certainly) เปนการตัด 

สินใจท่ีทราบสภาวการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตไดลวงหนาอยางถูกตอง 
การตัดสินใจภายใตสภาวการณแนนอน จึงมักไมคอยมีโอกาสนํามาใชในทางสถิติ 

2. การตัดสินใจภายใตสภาวการณท่ีไมแนนอน (Decision Making Under Certainly) เปน
การตัดสินใจท่ีผูตัดสินไมทราบสภาวการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหาน้ัน ๆ หรือ อาจทราบแตไม
แนชัดเทาท่ีควร 

กลาวโดยสรุปวา การตัดสินใจนั้นเกิดข้ึนไดดวยเหตุผลสําคัญดังตอไปนี้ 
1. มีปญหาเกิดขึ้น 
2. เพื่อท่ีจะทําใหวัตถุประสงคบรรลุผล 
3. จุดมุงหมายและวัตถุประสงคท่ีมีอยูนั้นผิดพลาดและบกพรอง หรือ ไมทันสมัยจึงจําเปน 

ตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหเหมาะสมและกาวหนา 
 
2.1.3  กระบวนการตัดสินใจ 

 กระบวนการตัดสินใจ(Decision-Making Process) ไดแก การกําหนดข้ันตอนการดําเนิน 
การตัดสินใจ ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีจะลดจํานวนทางเลือกลงมาใหเหลือเพียงจํานวนทางเลือกท่ีตนเอง
ตองการเทานั้น  การะบวนการตัดสินใจของมนุษยนั้น มีท้ังท่ีเปนระบบและไมเปนระบบ 
กระบวนการตัดสินใจท่ีไมเปนระบบนั้น เราจะพบไดเสมอและบอย ๆ ในชีวิตประจําวัน สวนใหญ
จะอาศัยสามัญสํานึก อาศัยการลองผิดลองถูก อาศัยความเคยชินและจากประสบการณ ซ่ึงบุคคล
เปนจํานวนมาก ตัดสินใจโดยวิธีการดังกลาวนี้ แตวิธีท่ีควรทําความเขาใจและศึกษาเพื่อเปนแนว 
ทางปฏิบัติ คือ การตัดสินใจอยางเปนระบบมีเหตุผลตามวิธีทางศาสตร (Relational – Making) วิธี 
การนี้ คือ วิธีการทางศาสตร (Scientific Method) นั่นเอง 
 Simon (1960: 40-41) ไดกลาววา กระบวนการตัดสินใจมีดวยกัน 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1.  การคนหาขาวสาร (Intelligent Activity) ซ่ึงไดแก  การดําเนินการคนหาขาวสารขอมูล
และ รายละเอียดตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

2.  กิจกรรมออกแบบ (Design Activity) ซ่ึงไดแก   การดําเนินการคนหาจัดตั้งและวิเคราะห 
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หนทางเลือกตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนทางออกของการตัดสินใจในประเด็นหรือปญหาท่ีตองการตัดสินใจ
นั้น ๆ 

3. กิจกรรมเลือก (Choice Activity) ซ่ึงไดแก การดําเนินการตัดสินใจเลือกหนทางใดหน 
ทางหนึ่งจากบรรดาหนทางเลือกตาง ๆ ท่ีไดคนหามาแลวในกิจกรรมออกแบบและเปนหนทางท่ี
สามารถเปนไปไดดวย 
 4. ข้ันประเมินและทบทวน (Review Activity) เปนข้ันตอนท่ีจะทบทวนและประเมินผลถึง
หนทางท่ีไดเลือกไวแลว 
 กระบวนการตาง ๆ ท่ี Simon ไดกลาวมาแลวนั้น ก็คือ กระบวนการแกปญหาซ่ึง Dewey 
(1910: 101-105 ) ไดสรุปไวเปน 3 ข้ันตอนงาย ๆ คือ ปญหาอะไร มีทางแกอะไรบาง และทางไหนดี
ท่ีสุด ซ่ึงก็คลายคลึงกับกิจกรรมข้ันตอนดังกลาวมาแลว 
 อุไร  ม่ันหม่ัน (2539: 11-12) กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงนักวิชาการหลายทานกลาว
ไวพอสรุปเปน 6 ข้ันตอนคือ 
 1. การพิจารณาถึงวัตถุประสงคท่ีตองการ หรือ ประเด็นของปญหาท่ีจะตัดสินใจจะตอง
ทราบวา วัตถุประสงคท่ีตองการคืออะไร ในกรณีท่ีเปนการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาก็จําเปนตอง
ทราบปญหาที่แทจริงกอน โดยพิจารณาเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และคาดคะเนเหตุการณใน
อนาคตทําใหไดวาปญหาคืออะไร 
 2. การวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของการตัดสินใจขององคการตาง ๆ แตละคร้ังยอมมี
ผล กระทบกระเทือนถึงบุคคลอ่ืนๆ ดวย เชนในดานบุคคลควรจะพิจารณาผูบังคับบัญชา ผูใตบั งคับ
บัญชา ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับปญหา 
 3. ควรหาทางเลือก เปนการพิจารณาลูทางในการตัดสินใจ ซ่ึงอาศัยความรูทางวิชาการประ 
สบการณ คําปรึกษาหารือ หาทางเลือกไวหลาย ๆ ทาง 
 4. การกําหนดกฎเกณฑในการตัดสินใจ และการประเมินทางเลือก โดยใชการวิเคราะห
หลัก เกณฑและวิธีการบางประการ เปนหลักรวมท้ังตองใชประสบการณวิจารณญาณและความคิดริ  
เร่ิมประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบผลไดผลเสียของทางเลือกแตละอยาง ท้ังในปจจุบันและใน
อนาคต ซ่ึงเกณฑท่ีใชในการประเมินคา และเปรียบเทียบควรจะตองครอบคลุมถึง 
  4.1  ความเหมาะสมของทางเลือกนั้นบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 
  4.2  เปรียบเทียบผลประโยชน คาใชจาย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  4.3  ทางเลือกนั้น ๆ จะตองเปนทางเลือกท่ีจะปฏิบัติไดจริง ๆ 
  4.4  ผลอันไมพึงปรารถนาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจใชทางเลือกนั้น ๆ จะ 
ตองมีนอยท่ีสุด หรือถามี ตองหาทางปองกันและควบคุมไว 
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  4.5  รับผิดชอบที่จะดําเนินการตามแนวทางที่ตัดสินใจเห็นชอบ และพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติตามทางเลือก ท่ีจะดําเนินการ 
  4.6  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผลทันกับสถานการณ 
 5.  การตัดสินใจเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด ข้ันตอนนี้ เปนการตัดสินใจข้ันตอนสุดทายของการเลือก
แนวทางปฏิบัติ ท่ีจะนําไปดําเนินการจริง ซ่ึงเปนผลจากการเปรียบเทียบและวิเคราะหทางเลือก   
ตาง ๆ วาทางใดจะไดผลดีท่ีสุด ณจุดนี้ ตองยอมรับความจริงวานอกจากการวิเคราะหขอมูลขาวสาร
ท่ีเกี่ยวของแลว ประสบการณ วิจารณญาณ และความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต
ของผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจ และการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด คือ การตัดสินใจท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดผลดี
ท่ีสุด 
 6.  การดําเนินการและติดตามผล ในระหวางประเมินทางเลือกผูทําการตัดสินใจจะตองวาง
แนวทางการดําเนินงานสําหรับทางเลือกแตละทางไว การดําเนินการจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเม่ือผู
ปฏิบัติเต็มใจ และสามารถปฎิบัติไดซ่ึงจะตองมีการมอบอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจนในการดําเนินการ 
และตองใชหลักในการติดตอส่ือสารขอความชวยเหลือ ใหการตัดสินใจเปนท่ียอมรับและเต็มใจ
ปฏิบัติตามดวย แนวทางการดําเนินการนั้นจะตองกําหนดงบประมาณหรือตารางเวลาของการ
ดําเนินการ เพื่อใหสามารถติดตามผล และวัดความคืบหนา มีผลตามความคาดหมายไวหรือไม ซ่ึง
การติดตามผลมีความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจดวยสาเหตุใหญ 2 ประการคือ 
  6.1  การทําใหผูทําการตัดสินใจรับรูถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใหม ๆ จากทางเลือกที่
ไดตัดสินใจเลือกไปแลว 
  6.2  ทําใหผูทําการตัดสินใจสามารถประเมินประสิทธิภาพ ในการตัดสินใจของตัว 
เองได ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการติดตามผล จะนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร หรือผูทําการตัดสินใจ 
จึงอาจกลาวไดวา กระบวนการตัดสินใจของผูทําการตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องและไมมีท่ี
ส้ินสุด 
 สุธาทิพย ใหมชุม (2550: 14) สรุปไดวา การตัดสินใจเปนกระบวนการท่ีนําไปสูทางเลือก
ในการตัดสินใจโดยอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีซ่ึงเปนการตัดสินใจที่มีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของ
ทุกฝาย ซ่ึงจะทําใหเกิดความสมดุลยและเหมาะสมตามลักษณะของปญหาท่ีจะทําใหเกิดแรงจูงใจ
ผลักดันจากฝายตาง ๆ ไดแสดงพฤติกรรมออกมามากนอยไมเทากัน 

 
2.1.4  เทคนิคในการตัดสินใจ 
วุฒิชัย จํานงค (2523: 28-32) ไดแบงเทคนิคในการตัดสินใจเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
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1.  การใชความรูสึก  ในการตัดสินใจที่มนุษยโดยท่ัวไปใชจะโดยรูตัวหรือไมก็ตามมักจะ
ออกมาในลักษณะของการใชความรูสึก (Intuition) วาเหตุการณในอนาคตนาจะเปนเชนนั้น เชนนี ้ผู 
ทําการตัดสินใจบางคนหรือบางกลุมอาจจะมิไดใชแตเพียงความรูสึกเทานั้น แตอาจจะครอบคลุมไป
ถึงการใช “ลางสังหรณ” ( Hunch) 

2.  การใชประสบการณ วิธีท่ีใชกันมากในการทําการตัดสินใจไมนอยไปกวาการใชความ 
รูสึกก็ คือ การใชประสบการณ เนื่องจากผูมีประสบการณมาอยางมากมายนั้น สามารถท่ีจะมอง
การณตาง ๆ ไดทะลุปรุโปรง ในหลายกรณีอาจจะดีกวาผูท่ีมีความรู หรือการศึกษาสูงๆ ในบาง
สังคม/ชุมชน ยังมีการยอมรับวาผูมีประสบการณมาก ๆ นั้น คือ ผูมีปญญา (wise-man) 

3. การใชความลังเลรีรอ วิธีนี้เปนการบอกลักษณะของผูทําการตัดสินใจวาไมคอยจะกลา
ตัดสินใจ (Indecisive) ปลอยใหเวลาเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหคล่ีคลายปญหา 

4. การใชดุลยพินิจ การตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจ จะเกิดข้ึนกับผูตัดสินใจท่ีมีความกลาพอ 
ท่ีจะตัดสินใจ (Decisive) ซ่ึงความรูสึก คานิยม ความเชื่อและทัศนคติตลอดจนประสบการณตางๆ 
จะมีสวนสงเสริมใหการใชดุลยพินิจนี้เปนไปไดดวยความเหมาะสม อยางไรก็ตามการใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจนั้นจะเปนเร่ืองเฉพาะตัวแตละเอกบุคคลหรือแตละบุคคลท่ีไมเหมือนกัน 

5. การใชตัวแบบ การสรางตัวแบบข้ึนมาประกอบการตัดสินใจจะเปนการมองหาลูทางวา 
อะไร จะเกิดข้ึนในแตละจุดของการตัดสินใจจะเปนการสรางภาพรวม (Total picture) ของ  กระ 
บวนการตัดสินใจเลือกทางเลือกตั้งแตตนจนจบของแตละประเด็นปญหา และผลกระทบแตละข้ัน 
ตอนของประเด็นปญหาเหลานั้น ซ่ึงจะเอ้ือประโยชนอยางมากในกรณีท่ีประเด็นปญหามีความ
สลับซับซอน 

6. การใชเชิงปริมาณ เทคนิคการใชเชิงปริมาณนี้ไดพัฒนามาจากการสรางตัวแบบ จะทรง 
คุณคาและมีประโยชนมากๆในประเด็นปญหาท่ีมีความสลักสําคัญ และมีความยุงยากมาก ๆเทานั้น 
ในชีวิตของการทําการตัดสินใจในกรณีธรรมดาท่ัว ๆ ไป อาจจะสงประโยชนไมคุมคาใช จายและ
เวลา 

 
2.1.5  ทฤษฎีการตัดสินใจ( The Multiple Factors Theory of Decision Making) 
Reeder (1974 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 14-15) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมของ

บุคคลและไดแสดงใหเห็นวา การกระทําของบุคคลนั้นเปนผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม
เช่ือ (Belief of Disbelief) ในส่ิงนั้น ๆ ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลทุกเรื่อง จึงเปนผลมาจากการที่มีความเชื่อและไมเช่ือดังกลาว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจน้ัน Reeder ไดเสนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัยในพฤติกรรม โดยการ
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ปจจัยดึง (Pull Factors) 
1. เปาประสงค (Goals) ความมุงประสงคท่ีใหบรรลุและใหสัมฤทธ์ิประสงค ในการกระทํา

ส่ิงหนึ่งส่ิงใด ผูกระทําจะมีกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคไวกอนลวงหนาและผูกระทําพยายาม
กระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค 

2. ความเช่ือ (Belief Orientation) ความเช่ือนั้นเปนผลมาจากการท่ีบุคคลไดรับรูไมวา จะ
เปนแนวความคิด หรือความรู ซ่ึงความเช่ือเหลานี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2538  อาง
ถึงใน วาสินี กฤษณวรรณ, 2539: 14) ไดใหคํานิยามไววาคือ การยอมรับขอเสนอใดขอเสนอหนึ่งวา
เปน จริง ความเช่ือจะกอใหเกิดภาวะทางจิตใจในบุคคล ซ่ึงอาจเปนพื้นฐานสําหรับการกระทําโดย
สมัครใจของบุคคลนั้น แตอยางไรก็ตาม ความเช่ือนี้จะทําใหบุคคลไดกระทําหรือไมกระทํา
พฤติกรรมก็เปนได 

3. คานิยม (Value Standards) เปนส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจและกําหนดการ
กระทําของตนเอง คานิยมนั้น เปนความเช่ืออยางหนึ่ง มีลักษณะถาวร คานิยมของมนุษยแสดงออก
ทางทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยในเกือบทุกรูปแบบ คานิยมมีผลในการตัดสินใจในกรณีท่ีวา 
การกระทําทางสังคมของบุคคลพยายามท่ีจะกระทําใหสอดคลองกับคานิยมท่ียึดถืออยู 

4. นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habits and Customer) คือ แบบอยางท่ีสังคมกําหนดไวแลว
สืบตอกันมาดวยประเพณี และถามีการละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไมเห็นดวยในการ
ตัดสินใจท่ีจะเลือกพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงของมนุษยนั้น สวนหนึ่งมาจากแบบอยางพฤติกรรม
ที่สังคมกําหนดไวใหแลว 

ปจจัยผลัก (Push Factors) 
5. ความคาดหวัง (Expectation) คือ ทาทีของบุคคลท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

กับตัวเองโดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นถือปฏิบัติ และกระทําในส่ิงท่ีตนตองการ ดังนั้น ใน
การเลือกกระทําพฤติกรรม (Social Action) สวนหนึ่งจึงข้ึนอยูกับความคาดหวังและทาทีของบุคคล
อ่ืนดวย 
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 6. ขอผูกพัน (Commitments) คือ ส่ิงท่ีผูกระทําเช่ือวาเขาถูกผูกมัด ท่ีจะตองกระทําใหสอด 
คลองกับสถานการณนั้น ๆ ขอผูกพันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําของสังคมเพราะ
ผูกระทําต้ังใจจะกระทําในส่ิงนั้น ๆ เนื่องจากเขารูวาเขามีขอผูกพันท่ีจะตองกระทํา 
 7. การบังคับ (Force)  คือ ตัวชวยกระตุนใหผูกระทําตัดสินใจกระทําไดเร็วข้ึนเพราะขณะท่ี
ผูกระทําต้ังใจจะกระทําส่ิงตาง ๆ นั้น เขาอาจจะยังไมแนใจวาจะกระทําพฤติกรรมนั้นดีหรือไม แต
เม่ือมีการบังคับก็จะทําใหตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้นไดเร็วข้ึน 

ปจจัยเร่ืองความสามารถ ( Able Factors)  
8. โอกาส (Opportunity) เปนความคิดของผูกระทําท่ีเช่ือวา สถานการณท่ีเกิดข้ึนชวยใหมี

โอกาสเลือกกระทํา 
9. ความสามารถ (Ability) คือการท่ีผูกระทํารูถึงความสามารถของตนเองซ่ึงกอใหเกิดผล 

สําเร็จในเร่ืองน้ันๆได การตระหนักถึงความสามารถนี้จะนําไปสูการตัดสินใจ และการกระทําทาง
สังคม โดยท่ัวไปแลวการท่ีบุคคลกระทําพฤติกรรมใด ๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเอง
เสียกอน 

10. การสนับสนุน (Support) คือ ส่ิงท่ีผูกระทํารูวาจะไดรับหรือคิดวา จะไดรับการกระทํา
นั้น ๆ 
 

2.1.6 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม( The Multiple Factors Theory of Decision 

Making and Social Action) 
Reeder (1971 อางถึงใน ไทย สีสิทธ์ิ, 2546: 10-11) ไดรวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อ

มาอธิบายพฤติกรรมตางๆของมนุษย ซ่ึงเขาเห็นวาโดยท่ัวไปแลวรูปแบบ (Model) ทางดานจิตวิทยา
สังคมท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของมนุษยนั้น นักสังคมวิทยามักจะมองในแงของ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Social –Economic Status)  ซ่ึงถือวาเปนปจจัยภายนอก จะมีผลตอ
การตัดสินใจ จึงไดอธิบายเหตุผลในการกระทําส่ิงใดของมนุษยวาเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้ 

1.  เปาหมายหรือจุดประสงค (Goals) ความมุงหมายเพื่อใหบรรลุผลนั้น ผูกระทําจะตองมี
การกําหนดเปาประสงคหรือจุดประสงคไวลวงหนา และผูกระทําพยายามท่ีจะกระทําทุกวิถีทาง 
เพื่อใหบรรลุเปาประสงคหรือจุดประสงคนั้นๆ 

2.  ความเช่ือ (Belief Orientation) เกิดจากความคิดและความรูในเร่ืองนั้นท่ีจะมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจและการเลือกการกระทําทางสังคม ในการกระทําทางสังคมใด ๆ ยอมอาศัยความเช่ือ
อยูเสมอ ซ่ึงความเช่ือนี้พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2524: 43)ไดใหคํา
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3.  คานิยม (Value Standard) คือส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเปนเคร่ืองชวยตัดสินใจและกําหนดการ
กระทําของตนเอง Rokeach (1968 : 5) ไดใหความหมายคานิยมวา คานิยมคือความเช่ืออยางหน่ึงแต
มีลักษณะถาวร โดยเช่ือวาวิธีปฏิบัติบางอยางเปนส่ิงท่ีตัวเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบ สมควรท่ีจะ
ยึดถือปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติอยางอ่ืน 

สุนทรี โคมินและสนิท สมัครการ (2522: 12-14) ไดใหความหมายของคานิยมวา “เปนส่ิงท่ี
มีลักษณะยืนยงถาวร มีความคงที่ไมเปล่ียนแปลงงาย เพราะกระบวนการเรียนรูของมนุษยไดถูก
สอนต้ังแตเด็กเกี่ยวกับคานิยมตาง ๆ ในรูปของหลักปฎิบัติท่ีดี มีความแนนอนเต็มท่ี (Absolute, All 
Manner of Men) กระบวนการสอน การเรียนรูนั้นเปนตัวกําหนดลักษณะนิสัยท่ีคอนขางยืนยงและ
คงท่ี คานิยมตาง ๆ ท่ีคนเรียนรูจากการเติบโตในสังคม” คานิยมของมนุษยจะแสดงออกทางทัศนคติ
และพฤติกรรมของมนุษยในเกือบทุกรูปแบบดังนั้นคานิยมจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ
กระทําทางสังคมในการชักนําใหผูกระทํา (Action) กระทําไปตามคานิยมของเขา คานิยมจะแตกตาง
จากความเช่ือตรงท่ีวา คานิยมเปนส่ิงท่ีม่ันคง และเปล่ียนแปลงไดยากกวาความเช่ือ 

4.  นิสัยและธรรมเนียม ( Habits and Customs) คือแบบอยางพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดไว
แลวสืบตอกันมาดวยประเพณีและถามีการละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไมเห็นชอบดวย 

5.  การคาดหวัง (Expectation) คือทาทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
ตัว โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีตนตองการ 

6.  ขอผูกพัน (Commitments) คือ ส่ิงท่ีผูกระทําเช่ือวาเขาผูกพันท่ีตองการกระทําใหสอด 
คลองกับสถานการณนั้น ๆ ขอผูกพันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม เพราะผู 
กระทํา ตั้งใจจะกระทําส่ิงนั้น ๆ เนื่องจากเขารูสึกวาเขามีขอผูกพันท่ีจะตองกระทํา 

7.  การบังคับ (Force) คือ ตัวท่ีชวยกระตุนใหผูกระทําการตัดสินใจไดเร็วข้ึนเพราะในขณะ 
ท่ีผูกระทําต้ังใจท่ีจะกระทําส่ิงตาง ๆ นั้นเขาอาจจะไมแนใจวากระทําพฤติกรรมนั้นดีหรือไมแตเม่ือ
มีการบังคับ ก็จะทําใหการตัดสินใจกระทํานั้นไดเร็วข้ึน 
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8. โอกาส (Opportunity) เปนความคิดของผูกระทําท่ีเช่ือวาสถานการณท่ีเกิดขึ้นจะชวยใหมี
โอกาสเลือกกระทํา เชนการท่ีบุคคลคิดวาตัวเขามีโอกาสนั้นในทางท่ีเปนจริงอาจจะไมมีก็ได 

9.  ความสามารถ (Ability) การที่ผูกระทํารูถึงความสามารถของตัวเองซ่ึงกอใหเกิดผลสํา 
เร็จในเร่ืองนั้น ๆได การตระหนักถึงความสามารถที่จะนําไปสูการตัดสินใจและการกระทําทาง
สังคม เพราะเขารูวาถาตัดสินใจกระทําแลว เขามีความสามารถท่ีจะกระทําไดแนนอน  

10.  การสนับสนุน (Support) คือ ส่ิงท่ีผูกระทํารูวาจะไดรับหรือคิดวาจะไดรับจากคน
บุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงการสนับสนุนนั้นอาจจะอยูในรูปของปจจัยส่ีหรือปจจัยสนับสนุนอ่ืน ๆ จากการ คิด 
หรือคาดหมายวาจะไดรับการสนับสนุนดังกลาวก็จะใหเขาตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ 

 
2.1.7  เกณฑการตัดสินใจ (Decision Making Criteria) 
โดยท่ัวไปมักใชกันอยู 4 เกณฑ วุฒิชัย จํานงค (2523 อางใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 17) 

คือ 
1.  เกณฑหาจุดสูงสุด (Maximization) ในลักษณะของการหาเกณฑจุดสูงสุดนั้นทางเลือก

ตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนมาเปนทางเลือกท่ีสมบรูณแลว คือ ไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีจะชวยแกปญหาไดอีกทํา
ใหผูตัดสินใจพยายามหาจุดสูงสุด (Maximize) หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีคิดวาดีท่ีสุดเหมาะสม
ท่ีสุดในบรรดาทางเลือกที่มีอยูนั้น 

2.  เกณฑหาจุดสูงสุดของทางเลือกท่ีต่ํา (Maximin) เราตองยอมรับวาทางเลือกท่ีกําหนดข้ึน 
มามิไดเปนทางเลือกท่ีสมบรูณนัก ทางเลือกบางอยางสงผลตอบแทนออกมาในลักษณะท่ีไมนา
พอใจนัก หมายความวา ใหส่ิงตอบแทนมาต่ํา ผูทําการตัดสินใจพยายามเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดใน
บรรดาทางเลือกซ่ึงไมนายินดีนัก 

3.  เกณฑจะสรางความเสียใจใหนอยท่ีสุด (Minimax) ในบางกรณีผูตัดสินใจอาจพบวาไม
วาจะเลือกทางใดก็ดูไมมีความพอใจไปเสียท้ังนั้นผูตัดสินใจจึงไดพยายามหาวิธีท่ีจะสรางความ
เสียใจใหกับตนเองนอยท่ีสุดเทาท่ีจะนอยได เพื่อท่ีจะปองกันตัวเองมากท่ีสุดหรือมากเกินไป 

4.  เกณฑสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) ซ่ึงเกณฑนี้คลาย ๆ กับกรณีของทางเลือกท่ีดีท่ี 
สุดในบรรดาทางเลือกท่ีไมคอยดีนัก แตวาความแตกตางอยูตรงท่ี ผูเสนอคือ James G. March and 
Herbert A. Simon พยายามท่ีจะช้ีใหเห็นวา โดยท่ัวๆไป ผูตัดสินใจมักมีเกณฑหรือจุดตํ่าสุดท่ีผูตัด 
สินใจสามารถรับได ถาหากวาทางเลือกใดก็ตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามความตองการขั้นตํ่านั้น
แลวเขาก็จะตัดสินใจตามเกณฑนั้นโดยท่ีอาจจะไมคํานึงถึงทางเลือกอ่ืนซ่ึงอาจจะมีความเหมาะสม
หรือถูกตองมากกวาก็เปนได 
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2.1.8  การมีเหตุผลในการตัดสินใจ  
วุฒิชัย จํานงค (2523 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 18) การมีเหตุผล (Rationality)   

สามารถพิจารณาไดหลายกรณี เชน 
1.  การมีเหตุผลท่ีควรจะเปนจริงๆ (Objectively Rational) หมายถึง การตัดสินใจท่ีพยายาม

จะหาผลสูงสุด ในคานิยมท่ีมีอยูในสถานการณใดสถานหนี่ง 
2.  การมีเหตุผลในแง Subjective (Subjective Rational) ใชกับการตัดสินใจที่ไดรับผลสูง 

สุดเทาท่ีความรูความสามารถจะมีอยูเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงการมีเหตุมีผลแบบน้ีจะหละหลวม 
กวาและเปนไปไดในแงนามธรรมมากกวาแบบท่ี 1 

3.  การมีเหตุมีผลในแงการรูตัวหรือวามีสํานึกอยู (Consciously Rational) ซ่ึงใชกับการตัด 
สินใจท่ีตองการปรับปรุงมรรควิธีเพื่อท่ีจะไปสูเปาหมายโดยท่ีมีกระบวนการท่ีมีสํานึกอยูตลอด 
เวลา 

4.  การมีเหตุมีผลอยางท่ีไดไตรตรองอยางดีแลว (Deliberately Rational) หมายถึงการปรับ 
ปรุงมรรควิธี เพ่ือท่ีจะไปสูวัตถุประสงค หรือ เปาหมายอันสุดทายโดยการที่มีการประนีประนอมมี
การเสาะหากันและกันในตัวเอง 

 
2.1.9  หลักสําหรับการตัดสินใจท่ีดี  
ธงชัย สันติวงษ (2520 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 18)  การตัดสินใจตาง ๆ จะถือได

วาเปนการตัดสินใจท่ีดี ก็ตอเม่ือเขาหลักเกณฑสองประการคือ  
1.  ตองเปนการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพสูง (Quality) 
2.  ตองเปนการตัดสินใจท่ีเปนท่ียอมรับโดยฝายอ่ืน (Acceptance) 
ยอมเปนท่ีแนนอนวาการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จะตองเปนการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ 

ดีกลาว คือ ไดมีการตัดสินใจที่ไดผลและมีประสิทธิภาพสําหรับใชแกปญหาตาง ๆไดดีท่ีสุดแต
ขณะเดียวกันคําตอบท่ีไดจากการตัดสินใจของผูบริหารนั้น หากไมเปนท่ียอมรับของผูปฏิบัติหรือ
ผูเกี่ยวของ เชน การตัดสินใจท่ีหวังประโยชนตอองคการมากกวาการยอมรับรูถึงปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
แกฝายปฏิบัติ ผลก็ยอมจะไมไดตามท่ีคาดคิด ตรงกันขามการตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาท่ีประสงค
จะใหมีการยอมรับจากฝายผูปฏิบัติ ก็ยอมจะทําใหการตัดสินใจน้ัน ๆ ขาดประสิทธิภาพได ดังนั้น 
ในการตัดสินใจทุกคร้ังจึงสมควรท่ีจะตองมีการคํานึงถึงท้ังสองดานใหสมดุลกันและเหมาะสมตาม
ลักษณะชนิดของปญหายกตัวอยาง เชน ถาหากปญหาท่ีจะตัดสินใจเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการ
กระทบกระเทือนตอความรูสึกของผูเกี่ยวของ และเปนปญหาที่ตองอาศัยการเขารวมกันแกไข
ปญหา หรือความรวมมือจากฝายอ่ืน ๆ เปนอยางมากแลว การตัดสินใจในกรณีนี้ก็อาจจะตองให
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2.1.10  ขอจํากัดในการตัดสินใจ 
ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ (2530: 14) ไดกลาวถึงขอจํากัดในการตัดสินใจท่ีสําคัญ ๆไวดังนี้ 
1. คานิยมของสังคม 
2. คานิยมสวนตัวของผูตัดสินใจ 
3.  การรับรูของผูตัดสินใจ 
4.  การขาดแคลนขอมูลท่ีจําเปน 
5.  ขอจํากัดในเร่ืองเวลา 
6.  งบประมาณ 
7.  เหตุผลในทางการเมือง เชน การไดรับการสนับสนุน ความปลอดภัยของตนเอง เปนตน 
จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกลาวสรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึงทางเลือก

ท่ีใชกระบวนการในการตัดสินใจ หลาย ๆ ทางเลือกเพ่ือใหไดทางเลือกท่ีเห็นวาดีท่ีสุดเพื่อจะไดนํา 
ไปสูวัตถุประสงคท่ีตองการ 

 
2.2  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ   
 

2.2.1 แนวคิดการเลือกอาชีพ 
การประกอบอาชีพมีความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษยเปนอันมาก ท้ังนี้ก็เพราะอาชีพ 

ไมใชจะสนองตอบความตองการของมนุษยเพียงดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังสนองตอบความ
ตองการดานอ่ืน ๆ เชน ดานสังคมและดานจิตใจ เปนตน การเลือกอาชีพจึงมีความสําคัญตอชีวิตของ
บุคคลมาก ถาบุคคลสามารถเลือกอาชีพไดเหมาะสม บุคคลนั้นก็มีแนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพมีความเจริญกาวหนาเปนอันมาก ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลเลือกอาชีพได
ไมเหมาะสม โอกาสที่จะประสบความลมเหลวในการประกอบอาชีพก็มีอยูมากเชนกัน 
 อุณารัตน ธรรมมิโกมินทร (2513: 18-26)  การประกอบอาชีพเปนภาระหนาท่ีอยางหนี่ง
ของมนุษย ในอันท่ีจะใหดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางสุขสบายพอสมควรตามแตอัตภาค  เร่ิมแรก
มนุษยพยายามดิ้นรนเพื่อหาอาหารมาเล้ียงปากเล้ียงทอง และในอันดับตอไปก็พยายามเพ่ือหาส่ิงท่ี 
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 โดยท่ัวไปการเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น ส่ิงสําคัญจะตองใหเปนไปตามแนวถนัดของแต
ละคนเปนสําคัญ แนวถนัดนี้ถือเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคล หากไดรับการฝกฝน
หรือไดรับการศึกษาเพิ่มเติมใหตรงกับแนวถนัดของเขาอีก ก็จะยิ่งเปนแนวทางที่ดีท่ีสุดในการท่ีจะ
เลือกอาชีพสําหรับผูนั้น  แตอยางไรก็ตามมีความจริงอยูวา การเลือกอาชีพไมจําเปนเสมอไปท่ีจะให
เปนไปตามแนวถนัดหรือตามความสามารถเฉพาะของคน หากแตข้ึนอยูกับอุปสงค (demand) และ
อุปทาน (Supply) ในดานอาชีพนั้น ๆ ดวยนอกจากนั้นอาชีพบางอยางท่ีไดรับการยกยองจากสังคม
มาก ก็จะมีผูท่ีไปเลือกประกอบอาชีพนั้นมาก หรืออาชีพบางอยางมีความเปนอิสระรายไดดี ก็จะมีผู
ประกอบอาชีพนั้น ๆ มากเชนเดียวกัน  

อุณารัตน ธรรมมิโกมินทร (2513: 19)ไดจําแนกอาชีพออกเปนหลายลักษณะ เชน ในดาน 
แรงงาน จะแบงออกเปนประเภทอาชีพ ดังนี้  

1.  ดานวิชาชีพ และวิชาการ 
2.  เสมียนพนกังาน 
3.  พนักงานขายของและเดินตลาด 
4.  งานเกษตรกรรม 
5.  คนงานเหมืองแร 
6.  พนักงานขับรถ 
7.  ชางและผูปฎิบัติงานในกระบวนการผลิต 
8.  กรรมกรและคนงานท่ัวไป 
9.  งานบริการ 



 18

หรือถาแบงตามสาขาวิชาก็อาจจะเปน อาชีพแพทย วิศวกร ครู ธนาคาร งานบริการ งานเสมียน เปน
ตน แตตามแนวของการศึกษานี้ผูศึกษาขอจาํกัด คําวา “อาชีพ”  ตามจุดประสงคท่ีสนใจจะศึกษาใน
ประเภทตางๆดังนี้ คือ   

1.  รับราชการ 
 2.  ทํางานในบริษัท หรือ หางรานเอกชน 
 3.  ทํางานในองคการระหวางประเทศ 
 4.  ทํางานในองคการรัฐวิสาหกิจ 
 5.  ทํางานสวนตัว หรือ ประกอบอาชีพอิสระ 
 6.  งานอ่ืน ๆ 

ในดานอาชีพรับราชการ หมายถึงการท่ีเปน “ขาราชการ” อาจจะเปนขาราชการพลเรือน 
หรือ ขาราชการทหาร หรือขาราชการสังกัดกระทรวงทบวงกรมไหน ๆ ก็ได งานบริษัทหรือหาง
รานเอกชนนั้น อาจจะเปน พนักงาน หรือลูกจาง หรือ ในลักษณะไหนก็ได ซ่ึงไดคาตอบแทนและ
ถือเปนอาชีพได องคการรัฐวิสาหกิจ เชน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล องคการเช้ือเพลิง สวน
ทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระน้ัน เชน เปนทนายความ เปนพอคา เกษตรกร นักธุรกิจท่ีมี
กิจการเปนของตนเองหรือผูประกอบการ และงานอ่ืน ๆ นั้น ก็มีประเภทรับจางท่ัวไป และงาน
แมบาน เปนตน 

 
2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกอาชีพ 

2.2.2.1 ทฤษฎี Ginzberg and Associates 
Ginzberg and Associates (1930 อางใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 10)ไดสรุป กระ 

บวนการเลือกอาชีพของบุคลากรไวดังนี้คือ 
1. กระบวนการเลือกอาชีพเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลในชวงอายุระหวาง 7-

21 ป 
2.  กระบวนการเลือกอาชีพเปนกระบวนพัฒนาการดานอาชีพของบุคคลท่ีเปนไป

ตามข้ันตอนและจะไมยอนกลับ 
3.  การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลเปนกระบวนการท่ีมีเหตุผลโดยท่ีบุคคลจะ

ผสมผสานระหวางความสนใจ ความสามารถ ของเขากับโอกาสท่ีเขาจะประกอบอาชีพนั้นไดจริง
อันเนื่องมา จาก ขอจํากัดตาง ๆ  เชน โอกาสที่จะเขาศึกษา ตลอดจนความตองการบุคคลในอาชีพ   
นั้น ๆ เปนตน 
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นอกจากนั้น Ginzberg and Associates ยังไดสรุปตัวแปรในกระบวนการเลือกอาชีพของ
บุคคลซ่ึงถือวาเปนรากฐานของทฤษฎีไวดังตอไปนี้ 

1.  สภาพความเปนจริง (Reality)  ของบุคคลอันไดแก ความสามารถ ความถนัดและ
โอกาสสังคมเปนตัวแปรท่ีสําคัญมาก บุคคลท่ีไมมีความสามารถหรือไมมีโอกาสท่ีจะศึกษาเลาเรียน
ก็ยอมมีโอกาสท่ีจะประกอบอาชีพท่ีมีรายไดดีมีเกียรติในสังคมไดนอย 

2.  ระดับการศึกษา (Education Process)  เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของ
บุคคล ถาไดรับการศึกษามากก็ยอมจะมีชองทางในการเลือกประกอบอาชีพไดมาก 

3.  อารมณเปนตัวแปร (Emotional Factor)  ท่ีเกี่ยวกับการเลือกชนิดหรือประเภท
ของอาชีพ ซ่ึงบางคนมีความใฝฝนท่ีจะประกอบอาชีพทางดานศิลป เชน อาชีพนักแสดง นักออก 
แบบ เปนตน 

4.  คานิยมเปนตัวแปร(Personal Values)ท่ีสําคัญในการเลือกอาชีพของบุคคล คา 
นิยมของบุคคลท่ีเกี่ยวกับเงินและวัตถุทําใหบุคคลนิยมเลือกอาชีพท่ีมีรายได เชน อาชีพแพทย อาชีพ
วิศวกร อาชีพนักธุรกิจ เปนตน 

Ginzberg and Associates ไดแบงข้ันตอน การเลือกอาชีพของบุคคลออกเปน 3 ระยะ 
 คือ 

1.  ระยะเพอฝนถึงอาชีพ (Fantasy Period) เปนชวงเวลากอนท่ีเด็กจะมีอายุได 11 ป 
เด็กจะมีความเพอฝนถึงอาชีพตาง ๆ ท่ีตนชอบและอยากจะประกอบอาชีพนั้น ๆ เม่ือเติบโตข้ึน โดย
ไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม เชน โทรทัศน หนังสือ หรืออาชีพของบุคคลในครอบครัว เด็กจะเกิด
เพอฝน จะเปนตํารวจ นายอําเภอ ทหารหรือแพทย โดยท่ีไมคํานึงถึงความสามารถของตนเองและ
ความเปนไปไดโดยท่ัวไป 

2.  ระยะพิจารณาอาชีพ (Tentative Period) เปนระยะท่ีเด็กมีอายุระหวาง 11-17 ป 
การพัฒนาการเลือกอาชีพในระยะน้ีแบงออกเปน 4 ข้ันตอนยอย ๆ ดังนี้ 

2.1  ข้ันเกิดความสนใจ (Interest Stage) เปนข้ันท่ีเด็กเร่ิมมีความรูสึกวาเขาสนใจบาง
ส่ิงบางอยางมากกวาส่ิงอ่ืน ๆ 

2.2  ข้ันแหงความสามารถ (Capacity Stage) ในข้ันนี้เด็กจะตระหนักถึงความ 
สามารถของตนเองในการทํางานหรือทํากิจกรรมตาง ๆ 

2.3  ข้ันของคานิยม (Value Stage) เปนข้ันท่ีเด็กเร่ิมเขาใจคานิยมของตนเอง และของ
สังคม เชน รายไดหรือช่ือเสียง เกียรติยศ ท่ีจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

2.4  ข้ันของการเปล่ียนแปลง (Transition Stage) เปนข้ันท่ีเด็กตระหนักถึงภาระหนา 
ท่ี ของตนในการตัดสินใจเลือกอาชีพ เด็กจะพยายามรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับตนเอง โดยเปนผลมา
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3.  ระยะเลือกอาชีพตามความเปนจริง (Realistic Period) เปนระยะที่เด็กมีอายุระ 
หวาง 17 ป จนถึง วัยผูใหญตอนตน การพัฒนาการเลือกอาชีพในข้ันนี้แบงออกไดเปน 3  ข้ันดังนี้ 

3.1  ข้ันสํารวจอาชีพ (Exploration Stage)  เปนข้ันท่ีบุคคลสํารวจอาชีพตาง ๆ เพื่อคน
อาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตัวเองท่ีไดทราบแลวในระยะพิจารณาอาชีพในข้ันนี้บุคคล จะ
ทดลองเรียนวิชาการและวิชาชีพในสาขาตางๆ ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการทดลอง
ทํางานนอกเวลาเรียน โดยเลือกเรียนหรือทํางานเฉพาะท่ีตนเองสนใจ 

3.2  ข้ันรวบรวมความคิด (Crystallization Stage) เปนข้ันท่ีบุคคลมีความพรอมท่ีจะ
เลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งจากอาชีพท่ีบุคคลมีความสนใจอยูประมาณสองสามอาชีพเนื่องจากได 
รวบรวมและความคิดไวพอสมควร 

3.3  ข้ันตัดสินใจเลือกอาชีพ (Specification Stage) เปนข้ันสุดทายของกระบวนการ 
เลือกอาชีพในขั้นนี้บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพท่ีเฉพาะเจาะจงอาชีพเดียวเชน วิศวกร หรือ  
ทันตแพทย  

กระบวนการพัฒนาการดานอาชีพของ Ginzberg  ตั้งแตระยะเพอฝนจนถึงข้ันสุดทาย
ของระยะเลือกอาชีพตามความเปนจริง กินเวลาประมาณ 10 ถึง 15 ป ทุกระยะและทุกข้ันตอนของ
การเลือกอาชีพดังกลาว Ginzberg and Associates ตระหนักดีวาไดเปนไปไดโดยประมาณเทานั้น 
ท้ังนี้ก็เพราะสังคมทุกสังคมในปจจุบันมีความสับสนมากข้ึน และก็มีอาชีพเพิ่มข้ีนอีกเปนอันมาก 
และนอกจากน้ัน บุคคลแตละคนยังมีความแตกตางกันมากท้ังในดานสภาพแวดลอม สภาพรางกาย
และจิตใจอีกดวย สํารวจไดพบวา ข้ันท้ังสาม ท่ีเกิดกับบุคคลนั้นเร็วกวาท่ี Ginzberg and Associates 
ไดกลาวไวในแนวคิด แตระยะข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการพัฒนาอาชีพก็ไดรับการยอมรับจาก
งานวิจัยหลายแหง แนวคิดของ Ginzberg and Associates จึงนับวามีประโยชนตอการแนะแนว
อาชีพโดยเฉพาะการชวยในนักแนะแนวไดตระหนักวา การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลไมไดทํา
ไดช่ัวระยะเวลาอันส้ัน แตจะตองเปนกระบวนการท่ีใชเวลาอันยาวนาน 

2.2.2.2 ทฤษฎีของ Roe 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ Roe’s Theory (1957 อางถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 

13-15)  Roe เปนนักจิตวิทยาคลินิก ไดสรางทฤษฎีการเลือกอาชีพข้ึน เม่ือป ค.ศ.1957 โดยอาศัย
ผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยาท่ีเธอทําไวหลายโครงการ งานวิจัยของเธอสวนใหญเกี่ยวกับการ          
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1.  บุคลิกภาพมีความแตกตางกันตามพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม แบบแผนความสนใจ
และแรงจูงใจอันจะนําไปสูความสัมฤทธ์ิผล 

2.  ความแตกตางของบุคลิกภาพของบุคคลในการเขาสูอาชีพนั้นเปนผลมาจากประ 
สบการณบางอยางในวัยเด็ก 

Roeไดปรับปรุงทฤษฎีใหมในป ค.ศ. 1964โดยใชความเขาใจตามทฤษฎีของ Maslow 
เปนพื้นฐาน จึงจัดทฤษฎีของ Roe อยูในประเภท “ทฤษฎีความตองการ” (Needs Theory) เพราะได
ใหความสนใจตอความตองการของบุคคล Roe เห็นวาทุกคนในสังคมอยูภายใตอิทธิพลของความ
ตองการซ่ึงบุคคลพยายามหาทางตอบสนองความตองการของตน อาชีพในทัศนะของ Roeนั้นไมได
หมายถึงแตเพียงกิจกรรมท่ีบุคคลทําเพื่อหาเล้ียงชีพเทานั้น แตหมายถึงวิถีชีวิตหรือกิจกรรมท่ีบุคคล
กระทําเกือบตลอดชีวิต เพ่ือใหไดรับการตอบสนองความตองการของตนทุกระดับ วิถีชีวิตหรือ
รูปแบบของการดําเนินชีวิตของบุคคลจึงเปนผลของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมในวัยเด็ก การเลือก
รูปแบบการดําเนินชีวิตเพื่อใหตอบสนองความตองการในระดับตาง ๆ จึงเกิดเปนอุปนิสัยในการ
เลือกอาชีพของบุคคล 

ทฤษฎีของ Roe ประกอบดวย 3 องคประกอบดวยกันคือ 
1.  อิทธิพลของพันธุกรรม จะเปนตัวกําหนดและจํากัดการพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ

ของมนุษย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหบุคคลเกิดความตองการ 
2. อิทธิพลของทฤษฎีความตองการของ Maslow (Maslow Hierarchical Needs 

Theory) ซ่ึงไดจัดลําดับข้ันความตองการของมนุษยจากตํ่าสุดไปถึงข้ันสูงสุดไวดังนี้ 
2.1  ความตองการดานสรีระ (Physiological) 
2.2  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) 
2.3  ความตองการความรักความความเปนเจาของ (Love and Belonging Needs) 
2.4  ความตองการเห็นตนเองมีคุณคา (Esteem Needs) 
2.5  ความตองการที่จะเขาใจตนเอง (Needs for Self-Actualization) 
2.6  ความตองการที่จะรูและเขาใจ (Desire to know and Understand) 
2.7  ความตองการทางดานสุนทรียะ (Aesthetic Needs) 

3.  อิทธิพลของประสบการณในวัยเด็กตอนตน (Early Childhood Experiences) ซ่ึง
เปนผลมาจากการเล้ียงดูเด็กของบิดามารดาหรือผูปกครอง Roe ไดแบงแบบฉบับของการเล้ียงดูเด็ก
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุคคลออกเปน 3 รูปแบบ ดังน้ี 
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3.1  การเล้ียงดแูบบไมสนใจหรือหลีกเล่ียง (Avoidance of the Child) แบงออกเปน 
2  ลักษณะคือ 

3.1.1  การเล้ียงดูแบบไมยอมรับเด็ก พอแมมีทัศนคติท่ีไมดีตอเด็กละเลย
ไมใหความสนใจตอความคิดเห็นหรือความตองการของเด็กปฏิบัติตอเด็กแบบเย็นชา แตจะคอยดุวา
และลงโทษเด็ก ชอบต้ังกฎเกณฑ ทําใหเด็กขาดความสุขและมองโลกในแงราย ไมชอบสังคมและมี
แนวโนมท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลนอย เชน อาชีพดานวิทยาศาสตร อาชีพการ 
เกษตร และ อาชีพดานเทคนิค เปนตน 

3.1.2  การเล้ียงดูแบบละเลยเด็กหรือทอดท้ิง พอแมจะละเลยไมเอาใจใส
ไมรับผิดชอบทอดท้ิงใหเด็กดิ้นรนตามลําพัง ไมสัมผัสและไมตอบสนองในดานตาง ๆ ของเด็ก แต
จะใหเฉพาะปจจัยข้ันพื้นฐานบาง เด็กจะขาดความสุขและมักมองโลกในแงราย ไมชอบสังคม และ
มีแนวโนมท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลนอย 

3.2 การเล้ียงดูดวยอารมณ (Emotional Concentration on the Child) ซ่ึงแบงออก 
เปน 2 ลักษณะคือ 

3.2.1  การเล้ียงดูแบบปกปองมากเกินไป พอแมมีความรักเอ็นดูตอเด็ก
มากใหความสุข ความอบอุน ปกปอง ระแวดระวังทุกฝกาว ถูกจํากัดอิสรภาพ และไมยอมใหเด็กทํา
ส่ิงตาง ๆ ดวยตนเองทําใหเด็กตองฟงแตพอแม เด็กมีแนวโนมท่ีจะเลือกอาชีพท่ีสัมพันธกับบุคคล
นอย 

3.2.2  การเล้ียงดูแบบเขมงวดเรียกรองจากเด็กมาก พอแมจะวางมาตรฐาน
ไวสูงความหวังสูงเกินกวาเด็กจะทําได บังคับใหเด็กกระทําส่ิงตาง ๆ ท่ีสังคมยอมรับ เด็กจะไดรับ
ความรักก็ตอเมื่อสามารถทําตามส่ิงท่ีผูปกครองคาดหวังไวไดสําเร็จ การเล้ียงดูแบบนี้จะทําใหเด็ก
เกิดความเครียดสูง ซ่ึงทําใหเด็กเปนคนกาวราวและเก็บตัว เด็กจะมีแนวโนมท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมี
ความสัมพันธกับบุคคลนอย 

3.3  การเล้ียงดแูบบยอมรับ ใหความรักและความอบอุนแกเด็ก (Acceptance of the  
Child) ซ่ึงแบงได 2 ลักษณะคือ 

3.3.1 การเล้ียงดูแบบไมเขมงวดตอเด็ก ผูปกครองใหความรัก ความอบอุน 
แก เด็กต้ังกฎเกณฑเพื่อควบคุมความประพฤติของเด็กเพียงเล็กนอยและไมเขมงวดตอกฎเกณฑ เด็ก
ไดรบความอบอุนและชอบสังคมกับบุคคลอ่ืน เด็กมีแนวโนมท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมีความสัมพันธกับ
บุคคล เชน อาชีพธุรกิจ อาชีพบริการและอาชีพการแสดง เปนตน 

3.3.2  การเล้ียงดูแบบ ใหความรักผูปกครอง ใหความรัก  ความอบอุนให  
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กําลังใจ ใหการสนับสนุน เด็กมีความสุขมีอิสระและไดรับการตอบสนองความตองการ ชอบสังคม
และมีแนวโนมท่ีจะเลือกอาชีพท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลมาก 

Roe มีความเชื่อวา องคประกอบดังกลาวมีความเกี่ยวของกับอาชีพของบุคคลดังนี้คือ 
1.  แบบฉบับของการเล้ียงดูเด็กมีอิทธิพลตอการเลือกประเภทอาชีพ 
2.  ความตองการในระดับตาง ๆ ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรมท่ีมีผล

ตอระดับความสําเร็จในการประกอบอาชีพของบุคคล ความสําเร็จจะมีมากนอยเพียงไร ยอมข้ึนอยู
กับความสามารถและภูมิหลังทางดานเศรษฐกิจสังคมของบุคคล 

2.2.2.3  ทฤษฎีของ Super 
Super’s Theory (1951 อางถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 15)ไดเสนอแนวคิด  

พัฒ นาการดานอาชีพไว 12 ประการ ดังนี้ 
1.  พัฒนาดานอาชีพ เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกันและโดยท่ัวไปแลวจะไมมีการยอนกลับ

ไปกลับมา 
2.  พัฒนาการดานอาชีพเปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนและสามารถท่ีจะทํานายได 
3.  พัฒนาการดานอาชีพเปนกระบวนการท่ีดําเนินไปตลอดเวลา 
4.  ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลท่ีเร่ิมข้ึนต้ังแตกอนวัยรุน จะชัดเจนข้ึนเม่ือเขา

สูวัยรุนตอนตนจนถึงวัยผูใหญ 
5.  บุคคลจะมองเห็นสภาพความเปนจริง เกี่ยวกับการเลือกอาชีพมากข้ึน เมื่ออายุมากข้ึนต้ัง 

แตวัยรุนตอนตนจนถึงวัยผูใหญ 
6.  ความสัมพันธและอาชีพของบิดามารดามีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุตร 
7.  ความเจริญกาวหนาในการประกอบอาชีพของบุคคล มีความสัมพันธกับสติปญญาสถาน 

ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดา ความตองการ คานิยม ความสนใจ ทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 8.  แขนงอาชีพท่ีบุคคลเลือก เกี่ยวของกับ ความสนใจ คานิยมและความตองการอิทธิพล
ของ บิดามารดา หรือผูปกครอง ทรัพยากรที่ใชในชุมชน ระดับและคุณภาพของการศึกษา 
โครงสรางและแนวโนมของอาชีพตลอดจนทัศนคติของคนในชุมชน 
 9. แมวาในอาชีพแตละอยาง ตองการลักษณะพิเศษในดานความสามารถ ความสนใจ
บุคลิกภาพ บางประการ แตก็มีคนประกอบอาชีพในแตละอาชีพเปนจํานวนมาก และมีอาชีพหลาย
อยางใหแตละคนเลือก 

10.  ความพอใจในงานและชีวิต ข้ีนอยูกับการท่ีบุคคลประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับความ 
สามารถ ความสนใจ คานิยมและบุคลิกภาพดานอ่ืน ๆ ของตนเอง 
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 11.  ระดับความพอใจของบุคคลในอาชีพ เปนสัดสวนกับ ระดับการใชความรูสึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเองทางดานอาชีพ 
 12.  งานและอาชีพเนนความสําคัญของบุคลิกภาพมากท้ังชายและหญิง แมวาบางคนจะเนน
องคประกอบดานอ่ืน ๆ เชน กิจกรรมในสังคม 

2.2.2.4 ทฤษฎีของ Holland (Holland’s Theory) 
Holland (1973: 2-4) เปนผูท่ีไดทําประโยชนใหแกวงการแนะแนวอาชีพมากผูหนี่ง

เขาไดสรางท้ังทฤษฎีการเลือกอาชีพ แบบสํารวจความพอใจในอาชีพ (The Vocational Preference 
Inventory) และแบบสํารวจบุคลิกภาพตนเอง เพื่อชวยในการเลือกอาชีพ (Self-Directed Search) 
Holland ) ไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้คือ 

1.  การเลือกอาชีพเปนการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคคล ความสนใจในอาชีพ
แสดง ใหเห็นถึงบุคลิกภาพในการทํางาน การใชเวลาวาง และงานอดิเรกของบุคคล  

2.  การสํารวจความสนใจในอาชีพเปนการวัดบุคลิกภาพของบุคคล 
3.  ถาบุคคลเลือกประกอบอาชีพอยางหนึ่งอันเนื่องมาจากประวัติและบุคลิกภาพ

ของเขา อาชีพอยางเดียวกันนั้นก็จะดึงดูดความสนใจของบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพหรือลักษณะท่ีตรง
หรือคลายคลึงกัน 

4.  บุคคลแตละคนมีความสนใจตออาชีพอยูสองสามอาชีพซ่ึงจะมีความสําคัญตอ
การเลือกอาชีพมาก 

5.  ความพึงพอใจ ความม่ันคงและความสําเร็จในการประกอบอาชีพข้ึนอยูกับ
ความสอดคลองระหวางบุคลิกภาพของบุคคลกับสภาพแวดลอมของงาน 

Holland ไดสรุปทฤษฎีของเขาไว 4 ประการดังนี้คือ 
1. ในสังคมของวัฒนธรรมตะวันตกสามารถแบงบุคคลออกตามลักษณะของบุคลิก 

ภาพ ได 6 ประเภทคือ พวกชอบเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรม (Realistic) พวกท่ีมีสติปญญาดี 
(Intellectual) พวกชอบเขาสังคม (Social) พวกชอบระเบียบแบบแผน (Conventional) พวกท่ีมีความ
ทะเยอทะยาน (Enterprising)  และพวกชอบศิลปะ (Artistic) 

2. บรรดาอาชีพตาง ๆ นั้นสามารถแบงตามลักษณะและสภาพแวดลอมได 6 ชนิด
ซ่ึงสอดคลองกับบุคลิกภาพของคนท้ัง 6 ประเภท 

3. บุคคลยอมแสวงหาสภาพแวดลอมและอาชีพซ่ึงเปดโอกาสใหเขาไดใชความ 
สามารถและทักษะเพ่ือแสดงออกถึงคานิยมและทัศนคติ ตลอดจนการมีบทบาทท่ีเหมาะสมและ
หลีกเล่ียงบทบาทท่ีไมเหมาะสมกับตนเอง 
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4. พฤติกรรมของบุคคลสามารถอธิบายไดจากปฏิกริยาระหวางแบบฉบับแหงพฤติ 
กรรมของเขากับสภาพแวดลอมของเขา 

ลักษณะของบุคลิกภาพและสภาพแวดลอมทางอาชีพของบุคคลตามท่ี Holland ได
แบงออกเปน 6 ประเภท มีดังนี้คือ 

1.  พวกท่ีชอบเกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรม (Realistic Type) บุคคลประเภทนี้ชอบ
เกี่ยวของกับส่ิงท่ีเปนรูปธรรม หรือกิจกรรมที่ไมคอยมีความสลับซับซอน มีรางกายแข็งแรงคลอง 
แคลว วองไว สามารถทํางานหนักได และโดยท่ัว ๆไป จะไมชอบเขาสังคม สภาพแวดลอมท่ีเหมาะ 
สมกับบุคคลประเภทนี้ไดแกอาชีพท่ีเกี่ยวกับงานชางฝมือ เชน ชางกอสราง ชางซอมบํารุง ชางไฟ 
ฟา ชางเคร่ืองยนต และอาชีพเกษตรกร เปนตน 

2.  พวกท่ีมีสติปญญาดี (Intellectual Type) เปนพวกท่ีชอบทํางานท่ีใชสมองมากกวา
ใชกํ า ลัง  มีความสามารถในการวิ เคราะหปญหาท่ี เปนนามธรรมไดดี  ชอบความอิสระ 
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับบุคคลประเภทน้ีไดแก อาชีพ นักวิทยาศาสตรในสาขาตาง ๆ เชน 
แพทย นักเคมี นักฟสิกส นักคณิตศาสตร เปนตน 

3.  พวกชอบเขาสังคม (Social Type) เปนบุคคลท่ีชอบสังคมกับผูอ่ืน ชอบแสดงตัว 
ชอบสนทนา โดยท่ัวไปจะมีทักษะในสังคม ชอบชวยเหลือผูอ่ืน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ
บุคคลประเภทนี้ไดแกอาชีพท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและสังคม เชน ครู อาจารย ผูบริหารการศึกษา 
นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนตน 

4.  พวกชอบระเบียบแบบแผน (Conventional Type)  เปนบุคคลท่ีเครงครัดในกฎ 
เกณฑ ไมคอยมีความยืดหยุน มีความรอบคอบและขยันหม่ันเพียร สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ    
บุคคลประเภทน้ีไดแกงานท่ีเกี่ยวกับตัวเลข งานท่ีเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนหรืองานท่ีจะตองปฏิบัติ
อยูเปนประจํา เชน อาชีพเสมียร เลขานุการ บรรณารักษ และนักสถิติ เปนตน 

5. พวกท่ีมีความทะเยอทะยาน (Enterprising Type)  เปนพวกท่ีมีลักษณะเปนผูนํา 
ชอบมีอํานาจ มีความสามารถในการพูดเพ่ือโนมนาวชักจูงผูอ่ืน มีความกลาไดกลาเสียและชอบ
แสดงตัว สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับบุคคลประเภทน้ีไดแกอาชีพท่ีเกี่ยวกับการบริหาร การคา
และนักการเมือง เชน อาชีพผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝายบุคคล นักธุรกิจและนักการเมือง เปนตน 

6.  พวกที่ชอบอิสระ (Artistic Type) เปนบุคคลท่ีมีจินตนาการสูง มีความคิดเห็นทาง 
ดานศิลปะเปนของตนเอง ชอบอิสระภาพ ไมชอบเปนระเบียบแบบแผน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
กับบุคคล ประเภทนี้ไดแก อาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะ เชน อาชีพจิตรกร ปฎิมากร ชางออกแบบ นัก
ประพันธนักดนตรี เปนตน 

2.2.2.5 ทฤษฎีของ Tiedeman and O’hara (Tiedeman and O’hara’s Theory) 
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Tiedeman and O’Hara (1963: 4) ไดสรางทฤษฎีการพัฒนาอาชีพข้ึนโดยอาศัยทฤษฎี
การพัฒนาบุคลิกภาพของ Erick (Erikson’s Theory of Personality Development) เปนพื้นฐาน 
Erikson มีความเห็นวาพัฒนาการทางบุคลิกภาพเกิดจากการท่ีบุคคลมีการติดตอสัมพันธกับสังคม 
เขาไดแบงข้ันพัฒนาการทางบุคลิกภาพออกเปน 8 ข้ันดวยกันคือ 

1.  ข้ันความไววางใจ (Trust) 
2.  ข้ันความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy)  
3.  ข้ันความคิดริเร่ิม (Initiative) 
4.  ข้ันความขยนัหมั่นเพยีร (Industry) 
5.  ข้ันความเปนเอกลักษณ( Identity) 
6.  ข้ันความผูกพนั (Intimacy)  
7.  ข้ันการทําประโยชนใหกับสังคม (Generativity) 
8.  ข้ันบูรณาภาพ (Integrity) 
ในแตละข้ันของการพัฒนาจะมีชวงวิกฤต (Critical Period) สําหรับท่ีจะพัฒนาใน

เร่ืองนั้นๆ การพัฒนาของชวงแรกจะมีผลตอการพัฒนาในชวงตอไปคือ ถาการพัฒนาในชวงแรกดีก็
จะทําใหการพัฒนาในชวงตอไปดีดวย แตถาการพัฒนาในชวงแรกไมดีการพัฒนาในชวงตอไปก็
อาจดีไดถาไดรับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในชวงนั้น 

Tiedeman and O’Hara ยังไดแนวความคิดจาก Ginzberg และ Super มาสรางทฤษฎี 
จึงทําใหทฤษฎีของเขาเปนทฤษฎีพัฒนาการดานอาชีพท่ีเนนท้ังดานการตัดสินใจเลือกอาชีพและ
การปรับตัวในอาชีพของบุคคล  

ทฤษฎีของ Tiedeman and O’Hara เห็นวาพัฒนาการดานอาชีพเปนกระบวนการ
สรางเอกลักษณดานอาชีพเม่ือบุคคลตองเผชิญกับงาน เขาไดอธิบายวาประสบการณใหม ๆ ทําให
บุคคลสรางเอกลักษณดานอาชีพข้ึน การสรางเอกลักษณดานอาชีพดังกลาวเปนการสรางเอกลักษณ
ในการทํางานของตนเองเพ่ือใหตนเองสามารถอยูในสังคมได การสรางเอกลักษณของตนเองเปน
ปรากฎการณทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา พัฒนาการดานอาชีพท่ีเนนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
และการปรับตัวในอาชีพประกอบดวยข้ันตาง ๆ หลายข้ันซ่ึงบางคร้ังอาจจะเกิดข้ึนซํ้าแลวซํ้าเลา 
ตลอดชีวิตของบุคคลเม่ือบุคคลตองเปล่ียนงานใหมอยูเสมอ  

ทฤษฎีของ Tiedeman and O’Hara  แบงออกเปนระยะใหญ ๆ ได 2 ระยะคือ 
1.  ระยะเตรียมเลือกอาชีพ (Period of Anticipation or Preoccupation) ในระยะน้ีแบง

ออกเปนข้ันยอย ๆได 4 ข้ันคือ 
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  1.1  ข้ันการสํารวจ (Exploration Stage)ในข้ันนี้บุคคลจะทําการสํารวจขอมูลตาง ๆ  
และประเมินตนในดาน ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ ประสบการณ ลักษณะสาขาวิชาและ
ลักษณะอาชีพตาง ๆ ตลอดจนการประเมินความเปนไปไดในการประกอบอาชีพ 
  1.2  ข้ันการกอตัวความคิด (Crystallization Stage)ในข้ันนี้บุคคลจะนําเอาขอมูลใน 
ข้ันสํารวจมาพิจารณารวมกับคานิยมและเปาหมายในชีวิตของตนเอง ประเภทของอาชีพและ
ทางเลือกอ่ืนๆจะชัดเจนข้ึน 
  1.3  ข้ันการทดลองเลือกอาชีพ (Choice Stage)ในข้ันนี้บุคคลจะทดลองตัดสินใจ
เลือกอาชีพ การตัดสินใจเลือกอาชีพคร้ังนี้จะเปนการตัดสินใจอยางช่ัวคราวหรือถาวรน้ันข้ึนกับขอ 
มูลท่ีบุคคลไดทราบในข้ันการสํารวจและข้ันการกอตัวความคิด 
  1.4  ข้ันการพิจารณารายละเอียด (Clarification Stage)ในข้ันนี้บุคคลจะหาขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อขจัดความสงสัยและเพื่อใหไดขอมูลที่มีรายละเอียดและชัดเจนเพียงพอเพ่ือการตัดสินใจ
เลือกอาชีพท่ีแนนอน 

2. ระยะการประกอบอาชีพและการปรับตัว (Period of Implementation and 
adjustment)  ในระยะน้ีบุคคลพรอมและเร่ิมประกอบอาชีพท่ีไดเลือกสรรมาแลวระยะการประกอบ 
อาชีพและการปรับตัวแบงออกเปนข้ันยอย ๆ ได 3 ข้ันคือ 
  2.1  ข้ันการเขาสูการศึกษาหรืออาชีพ (Induction Stage) ในข้ันนี้บุคคลจะเขาศึกษา
ในสาขาวิชาชีพเพื่อเตรียมตัวประกอบอาชีพหรือเร่ิมประกอบอาชีพท่ีไดเลือกไวแลว โดยท่ัวไป
บุคคลจะยอมรับและปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมใหม 
  2.2  ข้ันการปรับปรุง (Reformation Stage) ในข้ันนี้บุคคลจะไดรับการยอมรับใน
สภาพแวดลอมทางการศึกษาหรืออาชีพท่ีไดเลือกแลว บุคคลจะพยายามประนีประนอมกันระหวาง
เปาหมายของตนเองกับของคนกลุมใหญ และในท่ีสุดเขาก็จะคลอยตามกลุม 
  2.3 ข้ันความมั่นคง (Integration Stage) ในข้ันนี้บุคคลมีความมั่นคงและมีความ 
สําเร็จในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพและเห็นวาอาชีพนั้นเหมาะสมกับตนเอง 
 อยางไร ก็ตามเม่ือบุคคลเกิดความรูสึกไมพึงพอใจกับอาชีพท่ีเขาเลือก เขาอาจจะเร่ิมกระ 
บวนการเลือกอาชีพใหมอีก ขอมูลบางอยางท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเลือกอาชีพคร้ังแรก ก็จะ
สามารถใชประโยชนในกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพคร้ังตอไป 

2.2.2.6  ทฤษฎีของ Paul F. Secord and Carl W. Backman 
ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพของ Paul F. Secord and Carl W. Backman เปนตัว

แบบวิจัยคร้ังนี้ โดยทานท้ัง 2 ไดเสนอปจจัยตาง ๆ ในการตัดสินใจเลือกอาชีพของมนุษย ไดแก คา 
นิยมท่ีมีตออาชีพนั้น กลาวคือ บุคคลใดจะเลือกประกอบอาชีพใดขึ้นอยูกับการท่ีบุคคลนั้นเห็นวา
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ภาพท่ี 2.1 แสดงทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
แหลงท่ีมา: สรศักดิ์  สุทธิภาค, 2546: 11 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 

2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ความหมายของแรงจูงใจ มีนักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของแรงจูงใจไวตาง ๆ

ดังนี้ 
กิติ  ตยัคคานนท (2533 อางถึงใน ดลกร  ลํ้าชัย, 2549: 8) ก็ไดใหความหมาย แรงจูงใจวา  

หมายถึง พลังจิตท่ีอยูในตัวบุคคลแตละคน ซ่ึงทําหนาท่ีเราใหบุคคลนั้น ๆ กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งออก 
มา พลังจิตนี้เกิดจากการกระตุน หรือส่ิงเราตาง ๆ ภายในรางกาย หรือภายนอกรางกาย 

อารี พันธมณี (2534 อางถึงใน ดลกร ลํ้าชัย, 2549: 9) คําวา แรงจูงใจมีความหมายเชน เดียว 
กับคําวา ส่ิงจูงใจหรือเคร่ืองลอ (Incentive) คือส่ิงเรา ท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย 
เปนส่ิงท่ีชวยใหเกิดการจูงใจอันเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ 

-  ลักษณะภูมิหลังตางๆ เชนอาชีพของบิดา 
-  คานิยมเกีย่วกับอาชีพ 
-  ความสามารถทางกายภายและทาง   
     สติปญญา 
-  การเสนอคาจางงาน 

การตัดสินใจ  อาชีพท่ีเลือก 
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 ขนิษฐา วิเศษสาธร และ มุกดา ศรียงค (2537 อางถึงใน ดลกร ลํ้าชัย, 2549: 8) กลาววา 
แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลถูกกระตุนจากปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิด แรงผลักดันใหบุคคลมี
พฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีผูทําการชักจูงใจกําหนด 
 สมพร จิรพุทธิ (2545 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 19) สรุปไดวา แรงจูงใจหมายถึง 
สภาวะหรือแรงกระตุนท่ีทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาท้ังทางดานรางกายและจิตใจ เพื่อ
สนองความตองการหรือแรงกระตุนเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ 
 สุธาทิพย ใหมชุม (2550: 20) สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนา ความตองการ 
ตามเปาหมาย จุดประสงค แรงขับ เม่ือบุคคลเกิดแรงจูงใจจะเกิดสภาวะแรงกระตุน ทําใหบุคคลเกิด
พฤติกรรมการกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหตนไดรับผลสําเร็จไดตามเปาหมาย 
 Guilford and Gray (1979: 189 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 19) กลาววาเหตุจูงใจ 
หมายถึง ส่ิงเราท่ีนําชองทางและเสริมสรางความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมของมนุษย สวน 
Goods (1973: 375) กลาววา เหตุจูงใจ หมายถึง กระบวนการเราและสนับสนุนใหบุคคลกระทํา
กิจกรรมอยางมีระบบ  
 Kidd (1973 อางถึงใน บุญทวี  ขันทะ 2550: 7) กลาววา แรงจูงใจ (Motivation) มาจากคํา 
กริยาในภาษาลาตินวา “Movere” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “To Move” มีความหมายวา “เปนส่ิง ท่ี
โนมนาวหรือมักจะชักนําใหบุคคลเกิดการกระทํา หรือปฎิบัติการ” แรงจูงใจใชกันมากในวงการ 
ศึกษาผูใหญในทุก ๆ โครงการ เพราะเช่ือวาจะทําใหการเรียนรูของผูใหญไดผลดี 

Steers & Porter (1979 อางถึงใน บุญทวี  ขันทะ, 2550: 5) ไดใหความหมายแรงจูงไววา 
หมายถึง แรงกระตุนหรือแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเปนแรงใหพลังงานกระตุนรางกายใหกระทํา
พฤติกรรมเปนแรงกระตุนท่ีมีการกําหนดทิศทางไววาจะกระทําพฤติกรรมออกไปอยางไร แบบใด 
และเปนแรงกระตุนใหบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นเอาไว 

Lovell (1980: 109 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 19) ใหความหมายของแรงจูงใจไว
วาเปนกระบวนการที่ชัดนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายาม เพื่อท่ีจะสนองตอบความตอง 
การบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ  

Brown (1980: 112-113 อางถึงในสุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 19) กลาววา แรงจูงใจเปนความ 
คิดซ่ึงเปนแรงขับอยูภายใน ซ่ึงประกอบไปดวยอารมณ ความปรารถนา ซ่ึงเปนเหตุใหคนแสดง
พฤติกรรมออกมา ซ่ึงมีปริมาณมากนอยไมเทากัน 
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2.3.2  ความสําคัญของแรงจูงใจ 
ชัยนาถ  นาคบุปผา (2529; 54-56 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 20) ไดกลาวถึงความ 

สําคัญของแรงจูงใจวา เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนและการทํางานของบุคคลเปนอยางมากหากผู 
เรียนหรือผูทํางานไดรับแรงจูงใจระดับสูง ยอมทําใหพวกเขาต้ังใจเรียนหรือต้ังใจทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ โดยไมยอทอ 

พรรณราย ทรัพยะประภา(2529: 44 อางถึงใน บุญทวี  ขันทะ, 2550: 8) กลาววา พฤติกรรม 
ทุกอยางของมนุษยเปนส่ิงเกิดข้ึนมาจากสาเหตุประการใดประการหน่ึงท่ีกระตุนใหคนเราแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ออกมา การปฏิบัติงานนั้นก็นับไดวาเปนพฤติกรรมอยางหน่ึงของมนุษย บุคคลแต
ละคนจะแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแตกตางกันออกไปอยางไรบางนั้น สวนหนึ่งเปนผล
เนื่องมาจากแรงจูงใจของบุคคลผูนั้นดวย โดยปกตินั้นเร่ืองของแรงจูงใจเปนหนาท่ีโดยตรงของผู 
บริหารทุกระดับผูบังคับบัญชา หัวหนางาน หรือผูบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองทําหนาท่ีชักจูงใจ
ใหผูอยูใตบังคับบัญชาของตนใหทํางานอยางกระตือรือรนมากข้ึน ทุมเทความสามารถใหเปน
ประโยชนตอสถานประกอบการของตนมากข้ึน ดังนั้นการท่ีจะจูงใจมนุษยใหตรงกับความประสงค
ของสถานประกอบการ จึงจําเปนจะตองรักษาถึงเหตุผลและผลของพฤติกรรม ตลอดจนองค 
ประกอบตาง ๆ ท่ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมทางใดทางหน่ึงของมนุษยดวย เมื่อมนุษยมีความ
พอใจอะไร บางอยางเขาก็อาจแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา เชน ความเบ่ือหนาย เฉ่ือยชา ผล 
ผลิตลดลงเกิดการขัดแยงกับเพื่อนรวมงานหรือหัวหนางาน การขาดงาน หรือลาออก เปนตน แตถา
มนุษยมีความพอใจสถานกประกอบการของตนแลว เขาอาจจะทุมเทกําลังความคิดร่ิเร่ิมสรางสรรค
ใหแก สถานประกอบการของเขาข้ึน ระดมกําลังการผลิตอันเปนผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึนใน
การทํางานและการสรางสรรคการทํางานซ่ึงนอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานตามปกติ 

 
2.3.2 ลําดับการเกิดแรงจูงใจ 
อัญชลี แจมเจริญ (2530 อางใน บุญทวี  ขันทะ, 2550: 9-10) ไดสรุปวา การเกิดแรงจูงใจมี

ลําดับข้ันตอนท่ีเร่ิมตนมาจากมีส่ิงเรา รางกายเกิดความตองการ รางกายเกิดแรงขับ เกิดพฤติกรรมท่ี
ตองการเม่ือความตองการไดรับการตอบสนองแลวรางกายก็จะกลับเขาสูสภาพความชุมช่ืนและ 
คอย ๆ เขาสูภาวะปกติการจูงใจจึงมีขบวนการเปนข้ันตอนดังนี้ 
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รางกายเกิดความตองการ 

↓ 
เกิดแรงขับพฤติกรรมท่ีตองการ 

↓ 
ความตองการท่ีไดรับการตอบสนอง 

 
 การจูงใจประสบผลสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับคุณภาพของเครื่องลอ ซ่ึงตองจัดใหเหมาะสม
กับบุคคล 
 สุภัททา  ปณฑะแพทย (2523: 62-63 อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2550: 21-22) ไดจําแนก
การเกิดของเหตุจูงใจไว 5 ประการ 

1. เกิดจากความตองการความสุขสวนตัวพยายามหลีกหนีความไมพึงพอใจ  ดังนั้นเหตุจูง 
ใจจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรม เพื่อแสวงหาความสมดุล ไมวาจะเปนดาน
ความสุข ความเจ็บปวด ข้ึนอยูกับความพอใจของตนเอง 

2. เกิดจากการตอบสนองสัญชาตญาณ โดยไมตองมีการเรียนรู เชน การตอบสนองตอ
อาหาร ตอบสนองตอส่ิงเราทางเพศและความเจ็บปวดตาง ๆ 

3. เกิดข้ึนตามหลักเกณฑและผล คนเรามีอิสระท่ีจะเลือกกระทําหรือตัดสินส่ิงตาง ๆ โดย 
มีเหตุผล รูวาตนเองตองการอะไร ดังนั้นการตัดสินใจเลือกดังกลาวจึงเปนเหตุจูงใจตามหลักเหตุผล 

4. เกิดจากแรงขับ ซ่ึงการท่ีมนุษยจะเลือกกระทําเพียงไร ข้ึนอยูกับความมากนอยของแรง 
ขับท่ีตัดสินใจใหเกิดการกระทํานั้น ๆ 
 5. เกิดจากการกระตุนของอารมณในบางคร้ังบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามหลังของอารมณ 
 

2.3.3 ประเภทของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจนั้นถาแบงตามเหตุผลของเบ้ืองหลังในการแสดงออกของพฤติกรรมโดยแบงออก

เปนได 2 ประเภท (เชียรศรี ววิิธศิริ, 2527: 25, กมลรัตน หลาสุวงษ, 2528: 227 และดวงเดือน พันธุ 
มนาวิน, 2528: 18) คือ 

1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นคุณคาท่ีจะกระทํา
ดวยความเต็มใจ หรือสภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการและอยากแสดงพฤติกรรมบางส่ิง บางอยาง
ดวยเหตุผล และความชอบของตัวเอง เชน ความพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวัง นักจิตวิทยาเช่ือวา
แรงจูงใจภายในมีความสําคัญกวาแรงจูงใจภายนอก เพราะแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล ทําให
บุคคลประสบความสําเร็จไดมากกวาเชน ความพอใจ ความสําเร็จ ความผิดหวัง เปนตน 
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2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรับการกระตุน
จากภายนอก ทําใหมองเห็นจุดหมายและนําไปสูการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยท่ัวไป
พฤติกรรมของบุคคลมักจะไดรับการจูงใจจากภายนอก เชน รางวัล การแขงขัน การลงโทษ คะแนน
เรียน เปนตน 

กิติ  ตยัคคานนท (2533: 120 อางถึงใน สุธาทิพย  ใหมชุม, 2550: 23) ไดแบงแรงจูงใจออก
ไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. แรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงเราภายในรางกาย หรือแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลเอง เชน
ความหิวกระหาย ความรัก ความใคร เปนตน 

2. แรงจูงใจท่ีเกิดจากส่ิงเราภายนอกรางกาย เชน การไดรับรางวัล คาตอบแทน เงินเดอืน ยศ 
ถาบรรดาศักดิ์ การยอมรับหรือการยกยองนับถือจากบุคคลอ่ืนๆเปนตน 

ส่ิงเราท้ังสองประเภทนี้คือ ตัณหา หรือ ความอยากตามหลักของ พระพุทธศาสนานั่นเอง
หรือจะพูดอีกอยางหนึ่งก็ไดวา แรงจูงใจนั้นเกิดจากตัณหาของมนุษย 

พรรณี  ชูทัย เจนจิต (2533: 268 อางถึงใน ดลกร  ลํ้าชัย, 2549: 14) ไดกลาวถึงแรงจูงใจทาง
สังคมวาเปนแรงจูงใจอันเนื่องมาจากลักษณะและทาทีของการอบรมเล้ียงดู ตลอดจนสภาพของ
สังคมท่ีบุคคลเกี่ยวของจะมีผลตอการแสดงพฤติกรรม ซ่ีงอาจจะเปนพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ
ภายนอก หรือ แรงจูงใจภายใน อาจจะจําแนกไดดังนี้ 

1.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เปนความตองการที่จะส่ังส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จตลอดจนประสบการณ 
ท่ีความสําเร็จจะมีผลตอการตั้งระบบความคาดหวัง  

2. แรงจูงใจใฝสัมพันธ เปนความตองการ เปนท่ียอมรับ ไดรับความนยิม ในกลุมหลีกเล่ียง 
การโตแยงและมีพฤติกรรมคลอยตาม 
 3. แรงจูงใจใฝกาวราว เปนความตองการที่จะขจัดความโกรธ หรือความคับของใจ โดยใช
ความรุนแรงโดยทางวาจา หรือทาทาง การกาวราวเกิดจากการเรียนรูโดยการเลียนแบบ 
 4. แรงจูงใจใฝอํานาจ เปนความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของบุคคลท้ังโดย
ทางตรงและโดยออม เปนความพยายามท่ีจะควบคุมส่ิงท่ีมีอํานาจเหนือตน 
 5. แรงจูงใจใฝพึ่งพา เปนความตองการความชวยเหลือตองการความม่ันใจจากผูอ่ืน  

Morgan and King (1966: 281 อางถึงใน บุญทวี  ขันธะ, 2550: 12) ไดแบงแรงจูงใจออก 
เปน  2 ประเภทคือ 

1.  ความตองการผูกพันกับผูอ่ืน (Affection Need) เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมจึงจําเปนตอง  
อยูรวมกับผูอ่ืนนอกเหนือจากพอแม พี่นอง ความผูกพันกันนั้นทําใหเกิดความพึงพอใจและสบายใจ
ในการที่จะอยูรวมกันหรือทํางานเกี่ยวของกันเพื่อสนองความตองการตางๆ 
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 2. ความตองการฐานะ (Status Need) ในชุมชนท่ีอาศัยอยูดวยกันเปนจํานวนมาก การแบง 
แยกระดับช้ันจะเกิดข้ึนเสมอ คนสวนมากจึงพยายามจะสรางฐานะของตนเองใหทัดเทียมหรือให
ดีกวาคนอ่ืน ๆ ในสังคมเดียวกัน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เชน อยากไดตําแหนง อยากไดเกียรติยศและ
อํานาจ  
 

2.3.4  เทคนิคการจูงใจเฉพาะงาน 
ศิริวรรณและคณะ(2541: 136-140 อางถึงใน อนุสรณ ทองสําราญ, 2541: 19-24) จากความ 

สําคัญของการจูงใจที่จะสงผลตอการเพ่ิมผลผลิต และการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
จึงควรพิจารณาเลือกใชส่ิงจูงใจใหเหมาะสมกับสภาพของพนักงาน ซ่ึงมีดังตอไปนี้  
 1. การจูงใจดวยงาน (Task Motivation) การจูงใจดวยงานมีจุดมุงหมายเพ่ือใหพนักงานมี
ทัศนคติท่ีดีตองาน และเกิดความรูสึกวางานนั้นมีคุณคา ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และกอใหเกิด
ประโยชนตนเองและสังคม พนักงานมีความภูมิใจ กระตือรือรน เพียรพยายาม ทุมเท และอุทิศตน
ใหกับงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ในขณะเดียวกันพนักงานก็รูสึกเปนอิสระในการใช ความรู 
ความสามารถ และประสบการณของตนอยางเต็มท่ี จะทําใหพนักงานทํางานอยางต้ังใจและมี
ความสุข ไมไดทํางานเพราะถูกบีบบังคับ การจูงใจดวยงานประกอบดวย 
  1.1 ลักษณะเฉพาะงาน(Job Specification) ลักษณะงานท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการ 
ทํางาน ไดแก ความนาสนใจของงาน ความแปลกใหม ความยั่วยุและทาทาย โอกาสแหงความสําเร็จ
ของงาน และประโยชนจากงานนั้นมีผลดีตอสังคม เชน งานท่ีตองติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน งานท่ี
ตรงกับความรู ความสามารถ ความถนัด ความชํานาญของบุคคล ตลอดจนงานท่ีตองใชความคิด
ริเร่ิม ตองการการตัดสินใจ งานท่ีอยูในความสนใจ งานท่ีเสริมสรางความคิดสรางสรรคและงานท่ีมี
โอกาสเจริญกาวหนา เปนตน 
  ลักษณะของงานท่ีกลาวมาแลวสามารถทําไดดวยการขยายขอบขายของงานให
เพิ่มข้ึน เพื่อใหพนักงานใชความสามารถมากข้ึน รับผิดชอบสูง และรูสึกวาตนเองมีคุณคามี 
ความสําคัญ นอกจากน้ันควรมีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยใหพนักงานท่ีมีคุณสมบัติและ
ความสามารถใกลเคียงกันมีโอกาสเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ือลดความเบ่ือหนายและความ
จําเจ 
   1.2  การมอบหมายงาน(Job Delegation) หมายถึง การใหบุคคลรับผิดชอบงานเพื่อ 
จูงใจใหเกิดความสุขและความพอใจกับงานท่ีไดรับ ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงความรูความชํานาญ 
ความตองการและนิสัยของแตละบุคคล เชน บางคนชอบงานท่ีตองติดตอสัมพันธกับคนอ่ืน ก็ตอง
มอบหมายงานท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมการตอนรับแขก เปนตน หากมอบหมายงานไดถูกตอง
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  1.3 รายละเอียดของงาน (Job Description) ผูบริหารควรกําหนดขอบขายและขอบ 
เขตของงานใหชัดเจน ตั้งแตเปาหมาย รายละเอียดของงาน มาตรฐานของการปฏิบัติงาน ขอบเขต
ของงานในความรับผิดชอบอํานาจหนาท่ี ซ่ึงจะทําใหบุคคลสะดวกในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
หลีกเล่ียงการทํางาน ควบคุมการทํางานไดท่ัวถึง และสามารถประเมินผลงานไดชัดเจนแตหาก
ขอบขายความรับผิดชอบของงานไมชัดเจนจะทําใหพนักงานขาดการจูงใจไมมีความแนใจขาด
ความรูสึกเปนเจาของ และทํางานไมเต็มความสามารถ มีผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
  1.4  การเพ่ิมพูนความรู (Knowledge Enrichment) ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนัก 
งานไดมีโอกาสเพิ่มพูนพัฒนาความรูความชํานาญ ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปนการจูงใจ เชน การสนบั 
สนุนการศึกษาตอ การจัดโปรแกรมฝกอบรม การจัดวิทยากรมาบรรยาย การใหเขารวมกิจ กรรม
ตางๆ ท่ีทางหนวยงานอ่ืนจัด หรือการจัดประชุมกลุมเพื่อปอนขอมูลกลับแกพนักงาน ซ่ึงจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานมากข้ึน 
  1.5 การชี้แจงผลงาน (Job Supervision) ผูบริหารที่ดูแลติดตามการทํางานของพนัก 
งานอยางใกลชิด จะทราบถึงผลการปฎิบัติงานของพนักงาน และใหขอมูลปอนกลับ เพื่อใหทราบวา
ตนปฎิบัติหนาท่ีไดดีเพียงใด การใหบุคคลไดทราบถึงผลงานจะเปนส่ิงจูงใจใหพนักงานเต็มใจ
ปฎิบัติหนาท่ีและปรับเปล่ียนหรือแกไขสวนท่ียังขาด หรือบกพรองใหดีข้ึนได 
  1.6  ความกาวหนาในการปฎิบัติงาน (Job Advancement) ผูบริหารควรอธิบายถึง
ความกาวหนาในการปฎิบัติงานของพนักงาน เชน กฎเกณฑ ระเบียบขององคการในการสนับสนุน
พนักงานใหไดเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง การมีโอกาสจะมีความกาวหนาในเร่ืองการลาศึกษาตอ การ
เดินทางไปศึกษาดูงาน การมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทน การบอกถึงโอกาสกาวหนาเหลานี้จะ
เปนส่ิงจูงใจใหพนักงานอุทิศเวลา ทุมเทความสามารถในการทํางานอยางเต็มท่ีเพื่อใหเกิดผลดีตอ
องคการ 
  1.7  การเนนใหเห็นวางานท่ีมีความสําคัญ (Task Implement) ผูบริหารควรอธิบาย
ช้ีแจง หรือทําใหพนักงานเกิดความรูสึกถึงความสําคัญของงานท่ีพนักงานรับผิดชอบ ไมวาจะเปน
งานในหนาท่ีใด ตั้งแตยามรักษาความปลอดภัย พนักงานทําความสะอาดไปจนถึงระดับผูบริหารทุก
หนาท่ีตางมีความสําคัญตอภาพพจนและความสําเร็จขององคการท้ังส้ิน หากแตละหนาท่ีบกพรอง ก็
จะสงผลทางลบตอองคการ เม่ือพนักงานรูถึงความสําคัญของงานของตนก็จะรูสึกภาคภูมิใจ และ
รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ซ่ึงเปนแรงจูงใจใหพนักงานทํางานเต็มความสามารถ 
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  1.8  การแขงขัน (Competitive) ผูบริหารควรใชกลยุทธการแขงขัน เพื่อจูงใจพนัก 
งานใหปฎิบัติงานดวยการแขงขันกับตนเองและแขงขันกันระหวางสมาชิกภายในกลุมเชน การ
ประกวดการปฏิบัติงานของแตละฝาย แตละกลุมก็จะทําใหพนักงานรวมตัว สามัคคี และระดมกําลัง
ทํางานเพื่อใหไดรับการยอมรับ เพื่อความสําเร็จของกลุม 
  1.9  การมอบอํานาจ (Delegation of Authority) เม่ือผูบริหารมอบหมายงานความ
รับผิดชอบแกพนักงาน ก็ควรมีการมอบอํานาจในการส่ังการ การตัดสินใจในบางระดับแกพนักงาน
เพราะเปนการจูงใจและเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุเปาหมายเพราะสามารถแกปญหา
ไดตรงจุดและทันทวงที 
 2. การจูงใจดวยผลตอบแทนที่เปนเงิน (Money Incentive) ผลตอบแทนท่ีเปนเงินในรูป 
แบบตาง ๆ จะเปนส่ิงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ีอยางกระตือรือรน ท้ังนี้เพราะเปนส่ิงท่ีตอบ 
สนองความตองการทางดานรางกายของพนักงาน ความรูสึกปลอดภัย ม่ันคง และอาจเสริมสราง
ความตองการทางสังคมไดดวย การจายคาตอบแทนเปนเงินจึงเปนส่ิงจูงใจท่ีมีความสัมพันธกับผล 
งาน ทําใหพนักงานกระตือรือรน ตั้งใจ เสียสละ ทุมเท สําหรับงานอยางเต็มเวลา เต็มท่ี เต็มความ 
สามารถ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานใหดีข้ึนได ผลตอบแทนท่ีเปนเงินมีหลาย
ประเภทดังนี้ 
  2.1  เงินเดือน (Salary) เปนคาตอบแทนท่ีผูมาปฏิบัติงานไดรับเปนประจํา แนนอน
อาจจายเปนรายเดือน รายป หรือเหมาจายก็ได 
  2.2  คาจาง (Wage) เปนคาตอบแทนท่ีผูมาปฏิบัติงานไดรับ โดยถือเกณฑช่ัวโมง
การทํางาน ซ่ึงอาจจายเปนรายวัน รายสัปดาห รายปกษ รายเดือน หรือตามจํานวนช้ินงานท่ีตกลง
วาจาง 
  2.3 โบนัส (Bonus) เปนเงินพิเศษท่ีองคการจายตอบแทนแกพนักงานเปนกรณี
พิเศษ  อาจเปนโบนัสประจําป โบนัสประจําเดือน โบนัสสําหรับพนักงานท่ีทํางานมาเปนเวลา 10 ป 
15 ป เปนตน 
  2.4  การแบงปนผลกําไร (Profit Sharing) กําไรที่ธุรกิจไดรับจะนํามาเฉล่ียแบงปน
ใหกับพนักงานโดยใชเกณฑการทํางานมานาน เพื่อจูงใจใหบุคคลทํางาน และสรางความรูสึกเปน
เจาของแกพนักงาน 
  2.5 บําเหน็จ (Reward) เปนเงินเดือนท่ีพนักงานไดรับหลังจากออกจากงาน หรือ 
ครบเกษียณอายุ ซ่ึงจํานวนเงินท่ีไดรับจะข้ึนอยูกับระยะเวลาในการทํางาน และไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการจายบําเหน็จ เม่ือถึงเวลาหรือเกษียณอายุ องคการก็จะจายเงินจํานวนหนึ่งใหแกพนักงาน 
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  2.6  คาลวงเวลา (Overtime) เปนเงินพิเศษท่ีจายสําหรับการทํางานนอกเหนือเวลา
ปกติ เม่ือมีงานพิเศษใหทํา เชน เวลาหลังเลิกงาน วันหยุด เปนตน 
  2.7  การใหสิทธิซ้ือหุน (Rights) องคการหรือบริษัทจะใหสิทธิพิเศษแกพนักงาน
ซ้ือหุนของกิจการในราคาท่ีต่ํากวาราคาท่ีขายในทองตลาด 
  2.8  คานายหนา (Commission) เปนการจายเงินใหแกพนักงาน เพื่อจูงใหพนักงาน
ทํางานเพิ่มข้ึน กลาวคือ ทํางานมากก็ไดเงินมาก เชน พนักงานขายท่ีสามารถทํายอดขายไดมาก ก็จะ
ไดเงินคานายหนามากข้ึน 
 3.  การจูงใจดวยผลตอบแทนท่ีไมใชเงิน (Non-Money Incentive motivation) การตอบแทน
การทํางานท่ีไมใชเงิน ไดแก การตอบสนองความตองการของบุคคลในระดับสูงขึ้น เชน ความตอง 
การไดรับการยกยอง ตองการความมีช่ือเสียง ตองการมีเกียรติ ตองการผูกพัน ตองการอํานาจ เปน
ตน เพราะฉะน้ันผูบริหารจึงควรตอบสนองความตองการใหเหมาะสมการตอบแทนท่ีไมใชเงิน มี
ดังนี้ 
  3.1  การยกยอง (Esteem) เปนท่ียอมรับวาบุคคลแตละคนชอบการยกยองมากกวา
การตําหนิติเตียนหรือลงโทษ เพราะการยกยองจะทําใหเกิดกําลังใจ มีความรูสึกท่ีดี และเปนส่ิงจูงใจ
บุคคลไดดี ไมวาเด็กหรือผูใหญ คนหนุมสาวหรือคนมีอายุจะพอใจการยกยองเทานั้น 
  การยกยอง ผูบริหารอาจยกยองพนักงานไดหลายลักษณะ เชน ใหการชมเชย
สรรเสริญตอหนาสาธารณชน การประกาศเปนพนักงานดีเดน ติดรูปถายผูมีผลงานดีเดน ลงประวัติ
การทํางานไวในท่ีท่ีเห็นไดชัด มอบรางวัลโลเกียรติยศ จัดงานเล้ียงแสดงความยินดีในโอกาสท่ี
ไดรับการยอมรับ ประชาสัมพันธในวารสารหรือส่ิงพิมพของหนวยงาน เปนตน 
  3.2  การเล่ือนตําแหนง (Promotion) เชน พนักงานท่ีทํางานดี มีคุณสมบัติเหมาะ 
สมในการเล่ือนตําแหนง ก็ควรไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน เชน ตําแหนงผูจัดการ 
หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก และไดรับสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลตรวจสุขภาพ มีส่ิงอํานวย
ความสะดวก เชนโทรศัพทมือถือ รถประจําตําแหนง สถานท่ีจอดรถโดยเฉพาะ เปนตน 
   3.3  การใหโอกาสการพัฒนาศักยภาพ (Potential Opportunity) ผูบริหารควรสนับ 
สนุนใหพนักงานมีโอกาสเพิ่มพูนความรู รวมทํางานกับผูเช่ียวชาญ ใหมีโอกาสรวมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับงานขององคการ สงเสริมใหศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ เขารวมฝกอบรม ศึกษาตอ
เปนตน 
  3.4  การใหความม่ันคง (Safety) ผูบริหารหรือองคการควรทําใหพนักงานรูสึกถึง
ความม่ันคงทั้งรางกายและจิตใจ เชน มีอิสระในการทํางานตามขอบเขตของงาน มีหลักประกัน
ความม่ันคงวาจะไดทํางานตลอดไป มีการบําเหน็จเม่ือออกจากงาน เปนตน 
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  3.5  การใหความสนใจ (Care) ผูบริหารควรใสใจพนักงานทุกคน ดวยการพบปะ
ยิ้มแยมแจมใส ทักทาย ชมเชย ปลอบใจ ไววางใจ เปนตน ทําใหพนักงานรูสึกถึงคุณคา ความเปน
สวนหนึ่ง การไดรับการยอมรับ ก็จะจูงใจใหพนักงานซ้ึงใจและอุทิศตนในการทํางาน 
 4.  การจูงใจดวยสภาพแวดลอมในการทํางาน (Physical Environmental Motives) พนักงาน
ปฏิบัติหนาท่ีในวันหนึ่ง ๆ เปนเวลาหลายช่ัวโมงทีเดียว ฉะนั้นถาหากสถานท่ีในการปฏิบัติงานมี
สภาพแวดลอมท่ีดี ก็จะทําใหพนักงานกระตือรือรน รูสึกสะดวกสบาย รูสึกอยากทํางาน และขยัน
ทํางาน ฉะนั้นสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทํางาน ก็จะมีสวนในการจูงใจใหพนักงานทํางาน
เต็มท่ีไดเชนกัน สภาพแวดลอมในการทํางานควรมีลักษณะดังนี้ 
  4.1  ควรเปนสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน (Environmental 
Facilities) มีบรรยากาศท่ีดี ไดแก ความสะดวกสบาย สะอาด ความพรอม แสงสวางเพียงพอ อากาศ
เย็นสบาย มีการตกแตงพอสมควร มีเนื้อท่ีกวางขวางพอเพียง มีหองน้ําสะอาด มีหองพัก ดื่มน้ํา ดื่ม
กาแฟ ในชวงเวลาพัก เปนตน 
  4.2  มีความพรอมในดานอุปกรณ เคร่ืองใช (Equipment Availability) ภายในหอง
ทํางานควรมีอุปกรณเคร่ืองใช ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน โตะ  เกาอ้ีทํางานท่ีนั่ง
สบาย โทรศัพท และอุปกรณอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานได 
  4.3 สรางบรรยากาศท่ีอบอุนเปนกันเอง (Atmosphere) ผูบริหารควรสงเสริมให
พนักงานมีความรักมีความสัมพันธภาพที่ดีตอกันมีการติดตอชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความสามัคคีให
การยกยองชมเชย และเปนกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
 5.  การจูงใจดวยสวัสดิการตางๆ (Fringe Benefit) การใหสวัสดิการพนักงาน ทําใหพนัก 
งานรูสึกสะดวกสบาย และมีความม่ันคงปลอดภัย จึงเปนส่ิงจูงใจใหพนักงานทํางานดวยความเต็ม
ใจ และเปนสุขในการทํางาน สวัสดิการมีหลายลักษณะดังนี้ 
  5.1  การอํานวยความสะดวกท่ัวไป (General Facilities) เชน  การบริการดานราน 
อาหาร รานคา การจัดงานสินคาราคาถูก มีรถรับสง มีท่ีจอดรถ มีหองพักขณะอยูในชวงเวลาพัก 
  5.2  การบริการดานสุขภาพ (Health Care Services) เชน การจัดใหมีหองพยาบาล 
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป การจัดบริการเกี่ยวกับสุขภาพ มีบริการดานการออก
กําลังกาย  
  5.3  การบริการดานนันทนาการ (Recreation  Services) เชน มีสโมสร มีท่ีเลนกีฬา 
ดนตรี จัดกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล จัดทัศนศึกษา เพ่ือชวยพนักงานใหมีโอกาสพักผอนหยอนใจ
และคลายเคลียดจากการปฏิบัติงานเปนเวลานาน 
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  5.4  การบริการดานการศึกษา (Educational Services) เชน จัดใหมีการฝกอบรมจัด 
ใหเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร จัดทัศนศึกษา ดูงาน จัดทําวารสารเพื่อเผยแพรและส่ือสาร 
รวมท้ังในความรูแกพนักงาน 
  5.5  การจัดสวัสดิการดานเศรษฐกิจ (Socio-Economical Service) เชน การทําประ 
กันสังคม การประกันชีวิต การใหกูยืมเงิน ซ้ือบาน ซ้ือรถยนต หรือเพื่อการศึกษาตอ ตลอดจนจัดให
มี สหกรณออมทรัพย เปนตน 
 

2.3.6  การจูงใจท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน 
สําหรับส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหบุคคลปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ อยูไดนานนั้น 

จะตองอาศัยส่ิงจูงใจท่ีสําคัญ 5 ประการ ตามท่ี ภิญโญ สาธร(2516: 157-177 อางถึงใน อนุสรณ ทอง
สําราญ, 2541: 25 -26) กลาวไววา 

1.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนวัตถุ เชน เงินและส่ิงของ 
2.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนโอกาส เชน การใหโอกาสท่ีจะมีช่ือเสียงดีเดน มีเกียรติยศ มีอํานาจมากข้ึน

และมีโอกาสไดตําแหนงสูง    
3.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนสภาพของการทํางานซ่ึงอาศัยวัตถุเปนหลัก เชน ใหมีท่ีนั่งทํางานดี มีหอง

งานสวนตัวใหหัวหนางานใหญกวาโตะบุคลากรอ่ืน ๆ เปนตน 
4.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนสภาพของการทํางาน ซ่ึงไมเกี่ยวกับวัตถุ เชน สภาพของสังคม ครูใน

โรงเรียนชวยให โรงเรียนนาอยู 
5.  การบํารุงขวัญหรือกระตุนใจและสรางความรูสึกใหเกิดกับครูท้ังหลายวา ตนมีสวนรวม 

อยาง สําคัญในการสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน 
 เกศนี  หงสนันท (2518: 123-130 อางถึงใน อนุสรณ ทองสําราญ, 2541: 25-26) ไดสรุป
ปจจัยท่ีเปนความตองการข้ันพื้นฐานในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติไว 7 ประการดังนี้  

1.  การใหเกียรติและตระหนักในผลงานท่ีไดกระทํา 
2.  เปนผลงานท่ีควรแกการสนใจทาทายความสามารถ 
3.  การทํางานเปนกลุมท่ีมีการประสานงานเปนอยางด ี
4.  มีอิสระในการวินจิฉัยปญหา 
5.  มีความม่ันคงในการทํางาน 
6.  มีความกาวหนาซ่ึงไดรับการพิจารณาอยางเสมอภาคและยุติธรรม 
7.  มีการควบคุมท่ีดี 
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การสรางแรงจูงใจของบุคคลเพ่ือใหมีพฤติกรรมตาง ๆ ตามท่ีตองการนั้นผูบริหารอาจ
กระทําไดโดยใชเคร่ืองลอใจตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณท่ีเกี่ยวของ ภายใตเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงการจูงใจบุคคลอาจกระทําไดหลายวิธีท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ แนงนอย (2519: 
251-252 อางถึงใน อนุสรณ ทองสําราญ, 2541: 25-26)  

1.  การจูงใจในเชิงบวก ( Positive Motivation) เปนการใชส่ิงลอใจ ซ่ึงเปนท่ีปรารถนาของ
มนุษยเปนเคร่ืองมือในการจูงใจใหมนุษยมีพฤติกรรมในทางที่เปนท่ีตองการของหนวยงาน ส่ิงลอ
ใจนั้นจะออกมาในรูปแบบใดก็ได เชน เพิ่มเงินเดือน ใหมีสวนในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจ การจูงใจในเชิงบวกนี้จะกอใหเกิดผลผลิตท่ีสูงข้ึนและกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.  การจูงใจในเชิงลบ (Negative Motivation) เปนการลอใจไมใหบุคคลกรทําอยางหน่ึง
อยางใดซ่ึงไมเปนท่ีพึงปรารถนาของหนวยงาน เชน การลงโทษ ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ ตัดเงินเดือน 
ส่ังพักงาน ไลออก การจูงใจดวยวิธีการนี้หากกระทําบอย ๆ จะกอใหเกิดความไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได จึงมักจะหาทางคล่ีคลายความตึงเครียดดวยการแสดงออกตาง ๆ เชน ขาดงาน มาสาย 
หรือลาออก เปนตน 
 การจูงใจเปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารจะตองเอาใจใสอยูเสมอ การใชกําลังบังคับ หรือการจูงใจ
ในเชิงลบอาจทําใหประสิทธิภาพของงานตํ่า วิธีดังกลาวไมเปนการจูงใจท่ีดีและการจูงใจในเชิงลบ 
เปนส่ิงท่ีผูบริหารจะตองศึกษาปจจัยท่ีจะกอใหเกิดการจูงใจในการปฏิบัติใหดีอยูเสมอ 
 

2.3.7  ทฤษฏีเก่ียวกับการจูงใจ   
2.3.7.1  ทฤษฎีการจูงใจของMaslow ( Maslow’s theory of human motivation) 

Maslow (1970: อางถึงใน สุธาทิพย ใหมชุม, 2549: 25-26) พื้นฐานของมนุษยยอมมีความ
ตองการไมส้ินสุดโดยจะเร่ิมเรียกรองความตองการจากข้ันมูลฐานท่ีจําเปนท่ีสุดเปนลําดับข้ึนไป 
ตามทฤษฎีนี้ Maslow ไดเสนอการแบงลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทางดานรางกาย
เปนความตองการเบ้ืองตนเพื่อความอยูรอด เชนความตองการในเร่ืองอาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เคร่ือง 
นุงหม ยารักษาโรค ความตองการพักผอน และความตองการทางเพศ ฯลฯ ความตองการทางดาน
รางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนก็ตอเม่ือความตองการทางดานรางกายยังไมไดรับการ
ตอบสนองเลย  

2. ความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety Needs) ถาหาก
ความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยก็จะมีความตองการในข้ัน
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3. ความตองการทางดานสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากท่ีคน
ไดรับการสนองในสองข้ันดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการที่สูงข้ึนคือ ความตองการทางสังคมจะ
เร่ิมเปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของคน ความตองการทางดานนี้จะเปนความตองการเกี่ยวกับ
การอยูรวมกันและการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และมีความรูสึกวาตนเองนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมทางสังคมอยูเสมอ 

4. ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตองการข้ัน 
ตอมาจะเปนความตองการที่ประกอบดวยส่ิงตาง ๆ ดังนี้ คือ ความม่ันใจในตัวเอง ในเร่ือง
ความสามารถ ความรูและความสําคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดท้ังความตองการที่จะมีฐานะเดน
เปนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากท่ีจะใหบุคคลอ่ืนยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบใน
หนาท่ีการงาน การดํารงตําแหนงท่ีสําคัญในองคการ 

5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization or Self-Realization)
ลําดับความตองการที่สูงสุดของมนุษยก็คือ ความตองการท่ีอยากจะสําเร็จในชีวิตตามความนึกคิด 
หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝฝนที่อยากไดรับผลสําเร็จในส่ิงอันสูงสงในทัศนะของตน  

2.3.7.2 ทฤษฎีการจูงใจของ Frederick Herzberg (Frederick Herzberg’s motivation 
hygiene   theory) 

Herzberg (1959 อางถึงใน จินดา ซ่ือตรง, 2540: 4-5) ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจในการ
ทํางาน ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียก
แตกตางกันออกไป คือ “motivation-maintenance theory” หรือ“dual factor theory”หรือ “the 
motivation-hygiene theory” ในการเร่ิมตนคนควาเพื่อสรางทฤษฎี Herzberg ไดดําเนินการสัมภาษณ
นักวิศวกรและนักบัญชี ซ่ึงจุดมุงหมายของการคนควา เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีเกี่ยวกับงานเพ่ือท่ีจะใหมี
หนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางาน และเพ่ือประโยชน
ท่ัวไปสําหรับทุก ๆ คนก็คือ ความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลตางๆที่จะมีสวนชวยในการปรับปรุงขวัญ 
และกําลังใจ ท่ีจะสงผลใหทุกคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

จากการวิเคราะหคําตอบจากขอความท่ีผูถูกสัมภาษณตอบมา ปรากฏวา ปจจัยหลาย ๆ 
อยางท่ีแตกตางกันมีสวนสัมพันธโดยตรงกับความรูสึกท่ีดีและท่ีไมดีท่ีเกิดข้ึน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้
สามารถแยกออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณท่ีดีและมีผลเก่ียวกับ
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 Herzberg ไดจําแนกปจจัยในการจูงใจออกเปน 2 สวนคือ 
1. ปจจัยจูงใจ หรือ ปจจัยกระตุน (Motivation Factor) หรือตัวความพึงพอใจ (Satisfiers) 

เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงาน เปนการกระตุนใหเกดิความพงึ
พอใจใหแกบุคคลในองคการ  ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปจจัยท่ีสามารถ 
สนองตอบความตองการภายในบุคคลไดดวยกัน ไดแก 
   1.1  ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานได
เสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การรูจัก
ปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสําเร็จ
ของงานนั้น ๆ  

1.2  การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผู 
บังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการ
แสดงออก อันใด ๆ ท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยางใด
บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 
  1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติหมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิดริเร่ิม
สรางสรรคทาทายใหตองลงมือทําหรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดย
ลําพังแตผูเดียว 
   1.4  ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดีไมมีการตรวจหรือควบคุมอยาง
ใกลชิด 
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1.5  ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน ของบุคคลในองคการ 
การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

2. ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)
หมายถึง ปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีใน
ลักษณะไมสอดคลองกับบุคคลในองคการ  บุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานข้ึน และปจจัย
ท่ีมาจากภายนอกบุคคลไดแก 
  1.1  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนข้ันเงินเดือนในหนวยงานนั้น ๆ เปน
ท่ีพอใจของบุคลากรในการทํางาน 

1.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงต้ังเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณท่ีบุคคลสามารถไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

1.3  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หมายถึง การ
ติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันมี
ความเขาใจซ่ึงกันและกันอยางดี 

1.4  สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมี
เกียรติ และศักดิ์ศรี 

1.5  นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองคการ การ
ติดตอ ส่ือสารภายในองคการ 

1.6  สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง อากาศ 
ช่ัวโมงการทํางาน รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ อีกดวย 
  1.7  ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีอันเปนผลที่ไดรับจาก
งานในหนาท่ีของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 

1.8  ความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคงใน
การทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

1.9 วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชาหมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาใน
การดําเนินงาน หรือ ความยุติธรรมในการบริหาร  
 
  โดยสรุป Herzberg ไดใหความเขาใจวา แรงจูงใจเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากแตคนและจะมิใช
ข้ึนอยูกับผูบริหารโดยตรง และปจจัยท่ีใชในการบํารุงจิตใจนั้นอยางดีท่ีสุดก็คือ จะสามารถชวย
ขจัดความไมพอใจตาง ๆได แตจะไมสามารถสรางความพ่ึงพอใจได ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจท่ี
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 ในการแกไขปญหาเร่ืองการจูงใจน้ี Herzberg ไดเร่ิมตนพัฒนาวิธีการเพิ่มพูนเนื้อหาของ
งาน (job enrichment) เพื่อใหคาของงานสูงข้ึนและมีเนื้อหามากข้ึน เพื่อใหมีปจจัยท่ีใชจูงใจไดเพิ่ม
มากข้ึนในตัวงาน การออกแบบงานเสียใหมใหมีคุณคาเนื้อหาสูงข้ึนนี้เอง ท่ีงานตางจะมีความหมาย
มากยิ่งข้ึน มีความสําเร็จในงานมากข้ึน มีท้ังการยอมรับ ท้ังความรับผิดชอบสูงข้ึน กาวหนามากข้ึน  
และสงเสริมการเติบโตใหแกแตละคนไดซ่ึงจะมีผลตอการจูงใจเปนอันมาก 
   จะเห็นไดวาทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg มีความสัมพันธใกลชิดและคลายกับทฤษฎีการ
จูงใจของ Maslow เปนอันมาก ซ่ึงในทางปฏิบัติจากการพิสูจนยืนยันวา ทฤษฎีท้ังสองเปนความจริง
และใชไดกับกลุมอาชีพท่ีมีฐานะตําแหนงสูง เชน วิศวกรหรือนักบัญชี ดังท่ีกลาวมา แตอยางไรก็
ตาม กรณีการนําไปใชกับพนักงานระดับต่ําลงไปหรือพนักงานสตรี และ ณ ระดับของพนักงาน
ประจําวัน ผลปรากฏวาไมเปนไปตามท่ีกลาวทีเดียวนัก 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการเปรียบเทียบทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg ท่ีสามารถนํามาวิเคราะหรวมกับ 
                    ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow 
 

Maslow Herzberg 
-   ความตองการสูงสุดในชีวิต(ตองการพัฒนา
ตนเอง) 
-   ความตองการใหบุคคลอื่นยกยอง (ตองการ
ไดรับการยอมรับ 
-  ความตองการเขาสังคม (ตองการดานสังคม) 
-  ความตองการความม่ันคงปลอดภัย(ตองการ
ความม่ันคง 
-  ความตองการทางดานรางกาย (ตองการการ
ดํารงชีวิต) 
 

- งานท่ีทาทายความสามารถ 
- การประสบความสําเร็จในชีวติ 
- ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
- ความรับผิดชอบ 
- ความกาวหนาของงาน 
- การเปนที่ยอมรับ 
- สถานภาพ 
- ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
- ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
       การบังคับบัญชา 

 - นโยบายการบริหารงาน 
- ความม่ันคงของงาน 
- สภาพการทํางาน 
- เงินเดือน +  คาจาง 
- ความม่ันคงของชีวิตสวนตัว 

 
2.3.7.3  ทฤษฎีการจูงใจของ Steer and Porter (Steer and Porter’s Motivation Theory) 
Steer and Porter(1979) ไดแสดงตัวแบบของการจูงใจวา ประกอบดวย 4  สวน คือ 
1. ความตองการ หรือความคาดหวัง 
2. พฤติกรรม 
3. เปาหมาย 
4. การปอนกลับ 

 
 
 
 



 45

โดยตัวแบบการจูงใจดังกลาวจะมีลักษณะดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  แสดงตัวแบบการจูงใจของ Steer and Porter 
แหลงท่ีมา: นิรามิส  อรุโณทอง, 2539: 8 

 
ตามตัวแบบนี้อธิบายไดวา เม่ือมนุษยเกิดภาวะไมสมดุลภายใน หรือมีความตองการ หรือ

ความคาดหวังในส่ิงใด ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือส่ิงจูงใจท่ีตนตองการ 
และเม่ือบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการแลว ก็จะหันไปทําพฤติกรรมอ่ืนๆ แทน และหากส่ิงจูงใจ
ท่ีไดรับไมเพียงพอกับความตองการของมนุษย  มนุษยก็จะทําพฤติกรรมนั้นๆ ใหมจนกวาจะพอใจ 

ความตองการทางจิตใจและความตองการทางสังคม ซ่ึงเปนนามธรรมท่ีเปนเร่ืองของจิตใจ 
ไมมีตัวตนใหจับตองได ความมั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินในอาชีพและหนาท่ีการงาน
ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับนับถือจากคนอ่ืนหรือกลุมคนท่ีเราเขาไปเกี่ยวของหรือมี
ความสัมพันธดวย รวมความกวางออกไปอีกจนถึงการไดรับนับถือยกยองใหเกียรติยศชื่อเสียงมาก
ข้ึน ๆ จากสาธารณชน จนกระท่ังไดประสพความสําเร็จและความสมหวังในชีวิต ความตองการทาง
จิตใจเปนนามธรรมซ่ึงจับตองไมไดกลาวมาแลว แตก็เปนส่ิงท่ีมนุษยก็ยังมีความตองการทางจิตใจ
ตอไปไมส้ินสุด ขอสมมุติฐานทฤษฏีเกี่ยวกับการจูงใจมนุษย 

1. มนุษยมีความตองการโดยธรรมชาติ ซ่ึงความตองการมีอยูเสมอและไมส้ินสุด แตส่ิงท่ี
มนุษยตองการนั้นข้ึนอยูกับวาเขามีส่ิงนั้นอยูหรือยัง ขณะท่ีความตองการใดไดรับการตอบสนอง
แลวการอ่ืนในลําดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับตอมาจะเขามาแทนท่ี กระบวนการน้ีไมมีส้ินสุด โดยจะ
เร่ิมตนตั้งแตเกิดจนตาย 

ความไมสมดลุใน 
ความตองการ 
ความปรารถนา 
หรือ ความคาดหวัง 

ส่ิงลอใจ 
 หรือ 
เปาหมาย 

พฤติกรรม 
 หรือ 
การกระทํา 

การปรับปรุงแกไขภาวะ 
ภายในของมนษุย 
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2. ธรรมชาติของความตองการในส่ิงท่ีมีอยูเดิม พบวา ความตองการท่ีไดรับการตอบสนอง
แลวจะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปน
ส่ิงจูงใจของพฤติกรรมมนุษย 

3. ความตองการของมนุษยมีเปนลําดับความสําคัญ กลาวคือเมื่อความตองการในระดับต่ํา
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที 

ในขณะเดียวกันการจูงใจมีความสลับซับซอนและไมมีคําตอบท่ีดีท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว   
เทคนิคการจูงใจท่ีสําคัญประกอบดวย เงิน (money) การมีสวนรวม (participation) คุณภาพชีวิตใน
การทํางาน (quality of working life) 
 จากความหมายของการจูงใจหรือแรงจูงใจดังท่ีนํามากลาวไวนี้ พอจะสรุปไดวา การจูงใจ
หรือแรงจูงหมายถึง ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล กลาวคือ เม่ือบุคคลตกอยูในสภาวะท่ี
ไดรับการจูงใจ ก็จะมีความกระตือรือรน และขวนขวายในการทํากิจกรรม หรือแสดงพฤติกรรม
เพื่อใหเกิดความสําเร็จ ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางที่ตองการ ดังนั้น หากองคกรตองการใหนักศึกษาท่ี
มีความรูความสามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม กลาวคือ สมัครเขาทํางานกับองคกร และทํางาน
อยางขยันขันแข็ง และทุมเทใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถก็จําเปนตองเขาใจถึงกลไกของ
พฤติกรรม และส่ิงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมของบุคคล เพื่อท่ีจะสามารถชักจูง กํากับ หรือ ผลักดัน
พฤติกรรมของนักศึกษาเหลานี้ ใหดําเนินไปในทิศทางท่ีองคกรตองการ และดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.4  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.4.1 ผลงานวิจัยในประเทศไทย  
วารุณี  อัสธีรวัฒน (2512 อางถึงใน นันทินี คุมปรีดี, 2543: 25)ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวประกอบ

ท่ีมีอิทธิพลตอการอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเหนือของไทยใชตัวอยางจาก
โรงเรียน 15 แหง จํานวน 510 คน เปนนักเรียนชาย 207 คน นักเรียนหญิง 303 คน พบวา อาชีพท่ี
นักเรียนเลือกมากตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ครู แพทย พยาบาล วิศวกร เภสัชกร เกษตรกร 
นักธุรกิจ นักบัญชี นักสังคมสังเคราะห นักเรียนท้ังหมดใหความสําคัญของตัวประกอบท้ัง 7 ตัว
เทากันคือ คุณประโยชนของอาชีพ คุณคาทางเศรษฐกิจ คุณคาทางสังคม ความสามารถในการเรียน 
ความมุงหวังของครอบครัว โอกาสกาวหนาในการงาน การถือตนตามอยางในอาชีพฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเลือกอาชีพของนักเรียน 
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อารี  เพชรผุด(2518 อางถึงใน ปญญา ปริญญานุสรณ, 2543: 33)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสายการเรียนของนักเรียนประถม ผลปรากฎวามีส่ิงท่ีมี
อิทธิพลตามลําดับตอไปนี้ 

1.  การเลือกตามความถนัด ความสนใจและเหตุผลสวนตัวของนักเรียน 
2.  เลือกเพราะเกียรติยศ ช่ือเสียงเปนสําคัญ คือ ถามีโอกาสเรียนตอสูงๆได ปริญญาจะนํา

ช่ือเสียงมาสูวงศตระกูล 
3.  เลือกเพราะอิทธิพลของรายไดท่ีเปนเงิน เชน เรียนสูงจะไดเงินเดือนสูงดวย 
4.  เลือกเพราะลักษณะของงาน เชน ตองการประกอบอาชีพท่ีมีความม่ันคงไมตองการใช

กําลังมากอาชีพตองกาวหนา อาชีพท่ีแตงกายสวยงาม มีระเบียบ 
 5.  เลือกเพราะอิทธิพลกลุม เชน บิดามารดาเปนผูแนะนํา ครูเปนผูแนะนํา แตเพื่อนมี
อิทธิพลนอย 

ประมวล วิทยากร (2520 อางถึงใน สรศักดิ์  สุทธิภาค, 2546: 21) ไดศึกษาคานิยมในอาชีพ
และการเลือกอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 531 คน ผลปรากฎวานักเรียนมีคานิยมในดานอาชีพบริการสังคม และการ
ทํางานกับบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือดานเกียรติยศ ช่ือเสียงและความกาวหนา ดานความม่ันคง
และปลอดภัย 
 มนัสวีร บุญเปยม (2523 อางถึงใน ดลกร  ลํ้าชัย, 2549: 35) ไดศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเขาโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กองทัพบก พบวา แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเขาเรียนเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ แรงจูงใจดานบทบาทบิดา มารดา 
หรือญาติท่ีเปนทหาร การสนับสนุนของครอบครัว ความชอบปฎิบัติงานในอาชีพพยาบาล การชัก 
ชวนของเพ่ือน และความตองการยศวาท่ีรอยตรีหญิง 

เสาวภา ธรรมบุตร (2525 อางถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540: 19) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานคร 
พบวา อาชีพของบิดา มารดา ภูมิลําเนาของนักศึกษา เปนปจจัยโดยตรง ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพครู สวนรายไดของบิดา มารดา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพครูโดยผานโอกาสทางการศึกษา สวนตัวแปรอ่ืน ๆ เชน เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การศึกษาของบิดา มารดา เปาประสงคความเช่ือเกี่ยวกับอาชีพครู และขอผูกพันธ ไมพบวาความ 
สัมพันธกับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูแตอยางใด 

ไขแสง ชวศิริ (2525 อางถึงใน ดลกร ลํ้าชัย, 2549: 42) ไดทําการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการ 
ศึกษาของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประชากรท่ีใชใน
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 ณัฐวุฒิ  เนาวประดิษฐ (2528 อางถึงใน ปาริชาติ พรหมสุวรรณ, 2538: 33)ไดทําการศึกษา
เร่ือง การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพประมงหลังจบการศึกษาภาคบังคับ: ศึกษากรณีบุตร
ชาวประมง อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 

1.  ตองการจะทราบถึงจํานวนบุตรชาวประมงท่ีตัดสินใจออกจากโรงเรียนมีเทาใดจากการ 
ศึกษาคร้ังนี้ 

2.  ศึกษาถึงจํานวนเด็กนักเรียนท่ีเปนบุตรชาวประมงตัดสินใจออกจากโรงเรียน 
ผลการศึกษาพบวาบุตรชาวประมงสวนใหญตองการท่ีจะออกโรงเรียนเพื่อไปประกอบ

อาชีพถึงรอยละ 61.33 นอกจากนั้นแลว ผูวิจัยยังพบวา ในจํานวนบุตรชาวประมงท่ีตัดสินใจ
ประกอบอาชีพนั้นมีลักษณะแตกตางออกไปในแตละโรงเรียนข้ึนอยูกับวาถาชุมชนใด มีผูประกอบ
อาชีพประมงเปนหลัก มากแลว การตัดสินใจของเด็กตอการเลือกประกอบอาชีพประมงจะมาก 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอาชีพของบุตรชาวประมงโดยแบงออกเปนปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน ผลปรากฏวา 

ปจจัยภายนอก ไดแก 
ก. ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ เร่ืองรายได ผลการวิจัยพบวา ระดับรายไดของครอบครัวมีผลตอ

การเลือกตัดสินใจประกอบอาชีพ กลาวคือ บุตรชาวประมงท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีระดับรายไดต่ําจะ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพประมงมากกวาบุตรชาวประมงท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดสูง 
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ข. ปจจัยทางสังคม คือเร่ืองระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาของบิดามีผล
ตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ กลาวคือ บุตรชาวประมงท่ีบิดามีระดับการศึกษาตํ่าจะ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพประมงมากกวาบุตรชาวประมงท่ีบิดามีระดับการศึกษาสูง 

ค. ปจจัยทางประชากร คือ ขนาดครอบครัว ผลการวิจัยพบวาขนาดครอบครัวมีผลตอการ
ตัด สินใจเลือกประกอบอาชีพ กลาวคือ บุตรชาวประมงที่มาจากครอบครัวขนาดใหญจะตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพประมงมากกวาบุตรชาวประมงท่ีมาจากครอบครัวขนาดเล็ก 

ง. ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ปจจัยจากกลุมเพื่อน ผลการวิจัยพบวากลุมเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพ กลาวคือ บุตรชาวประมงสวนใหญคิดวาเพ่ือนจะออกโรงเรียนไปประกอบ
อาชีพประมง แลวทําใหตนเองคิดท่ีจะไปประกอบอาชีพประมงบาง 
 ปจจัยภายใน ไดแก ผลการเรียนของบุตรชาวประมง ผลการวิจัยพบวา บุตรชาวประมงท่ีมี
ผลการเรียนไมดีจะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพประมงมากกวาบุตรชาวประมงท่ีมีผลการเรียนดี 
 ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา ปจจัยทางดานความเช่ือเกี่ยวกับอาชีพและอิทธิพลทางศาสนา 
เกี่ยวกับอาชีพมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนการอบรม
ทางอาชีพใหละเอียดมากยิ่งข้ึน 
 จันทรแรม  เรือนแปน (2533 อางถึงใน ปาริชาติ พรหมสุวรรณ, 2538: 34) ไดทําการศึกษา
เร่ืองโอกาสกาวหนาในอาชีพของสตรีในงานเฉพาะเพศชาย ไดช้ีใหเห็นวาสัดสวนของผูรวมงาน
หญิงและผูเขารวมงานชายในกลุมยังคงเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโอกาสกาวหนาทางอาชีพของผูรวม
ในงานท่ีถือกันวาเปนงานเฉพาะเพศชาย  ในขณะท่ีปจจัยเกี่ยวกับการขัดเกลาทางบทบาทของบุคคล
แตละเพศตามคานิยมของสังคม ไมไดมีอิทธิพลตอโอกาสกาวหนาทางอาชีพของผูรวมงานหญิงท่ี
เขารวมในงานท่ีถือวาเปนงานเฉพาะเพศชายแตอยางใด ดังนั้น การเลือกประกอบอาชีพของแตละ
บุคคลมีความสัมพันธระหวางคานิยมสวนตัวเขามาเกี่ยวของ 
 วรรณา เต็มศิริพจน (2533 อางถึงใน ปาริชาติ พรหมสุวรรณ, 2538: 33) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ี
มีผลตอการเลือกประกอบธุรกิจสวนตัวของผูประกอบการสตรี ในธุรกิจขนาดเล็ก ผลการศึกษา
พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ไดแก อาชีพของบิดา มารดาและสามี 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประวัติการทํางานกอนเลือกประกอบอาชีพปจจุบัน แรงงานสตรี
จะเร่ิมกอรางสรางตัวไวตั้งกิจการเม่ืออายุอยูในชวง 21-30 ป มากท่ีสุดแนวคิดในการเลือกประกอบ
อาชีพเร่ิมจากความสนใจ ความคิดริเร่ิมของตนเองเปนหลัก รองลงมาคืออิทธิพลจากมารดา และ
การติดตอกับบุคคลอ่ืน และกิจการท่ีแรงงานสตรีเลือกคือกิจกรรมประเภทขายปลีก รองลงมาคือ 
การบริการ 
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 ไชยสิทธ์ิ ไกรคุณาศัย (2533 อางถึงใน ดลกร ลํ้าชัย, 2549: 34-35) ศึกษา ความตองการ     
ศึกษาตอสายอาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การเลือกเรียน
วิชาชีพมีระดับแรงจูงใจหรืออิทธิพลดานบุคคลท่ีทําใหนักเรียนเลือกเรียนวิชาชีพ ระดับแรงจูงใจสูง
ท่ีสุดคือ นักเรียนเลือกดวยตนเอง รองลงมาคือ บิดามารดาแนะนําใหเรียน และเรียนตามคน
สวนมาก ครูแนะแนวแนะนํา ผูอุปการะแนะนําใหเรียน เรียนตามพ่ีนองและญาติสนิท หรือเรียน
ตามเพื่อน ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ จิราวัลย มนตกันภัย (2533: อางถึงใน ดลกร 
ลํ้าชัย, 2549: 34-35) ท่ีศึกษาเหตุผลในการศึกษาตอของนักเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2533 พบวา เหตุผลดานความรักท่ีจะศึกษาตอมากท่ีสุด 
รองลงมาก็คือ เหตุผลดานความสนใจและความถนัด ดานความตองการของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ดาน
เกียรติยศช่ือเสียง ดานเศรษฐกิจสังคม และดานความจําเปนตามลําดับ 
 จะเห็นไดวาการเลือกอาชีพของบุคคลนั้น เกิดจากการท่ีบุคคลสํารวจตนเองควบคูไปกับ
การสํารวจอาชีพ แลวจึงตัดสินใจเลือกอาชีพ ดังนั้นการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับอาชีพการให 
นักเรียนไดประเมินตนเองจากแบบทดสอบดานตาง ๆ และการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาชีพจะ 
เปนหนทางท่ีจะทําใหนักเรียนสามารถสํารวจตนเอง สํารวจอาชีพ และสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ
ท่ีเหมาะสมกับ ความรู ความสามารถ ความถนัดและบุคลิกภาพของนักเรียนได 
 พรเทพ  ล่ีทองอิน (2533 อางถึงใน จิรพร รัตนสุนทรากุล, 2545: 30) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเอกพลศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยพลศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ ดังน้ี 

1. ปจจัยในดานความรัก ความถนัด และความสนใจในสาขาวิชาชีพพลศึกษา 
2. ปจจัยในดานความคิดเห็นสวนตัว เห็นวา เปนวิชาท่ีแสดงออกดานความสามารถทางกาย 

ครูพลศึกษามีบทบาทสําคัญ ในโรงเรียนหรือชุมชน และเรียนจบแลวหางานทําไดงาย ใชทุนในการ 
ศึกษานอย มีทางหารายไดพิเศษ และเปนอาชีพท่ีมีประโยชนตอตัวเองในชีวิตประจําวัน 
 วาสินี  กฤษณวรรณ (2539: 72-78 อางถึงใน จิรพร  รัตนสุนทรากุล, 2545: 30) ศึกษาเร่ือง 
กระบวนการตัดสินใจของผูปกครองในการศึกษตอโรงเรียนอาชีวศึกษาของบุตรหลาน:  ศึกษากรณี
จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยท่ีสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ ไดแก 

1. ปจจัยดานผูปกครอง คือ อาชีพของผูปกครองของผูปกครอง ฐานะทางเศรษฐกิจของผู 
ปกครอง 

2. ปจจัยดานนักเรียน คือ ความตองการในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอม คือ การไดรับขอมูลขาวสารจากบุคคล องคประกอบสําคัญใน

การตัดสินใจของผูปกครอง มี 2 ประการคือ 



 51

1.  จากบุคคล ประกอบดวย ตัวผูปกครอง นักเรียน ญาติพี่นอง ครูแนะแนว 
2.  จากองคประกอบแวดลอม ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการชวยตัดสินใจใหผูปกครอง ดังน้ี 

2.1  ตลาดแรงงานรองรับมากมาย 
2.2  อยูใกลบานเดินทางสะดวก 
2.3 โอกาสที่นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาไปศึกษาตอ 

ได 
2.4  ระยะเวลาของการศึกษาไมมากนัก 

 สมปอง รักษาธรรม (2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาช้ันปสุดทายระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ันปสุดทายตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใน
บริษัทหรือหางรานเอกชน รับราชการ และทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจ ทํางานสวนตัว เกษตร 
กรรมตามลําดับ สวนปจจัยที่มีสวนสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพไดแก อายุ 
ภูมิลําเนา สาขาวิชาท่ีเรียน 
 วิโรจน มูฮําหมัด (2542 อางถึงใน จิรพร รัตนสุนทรากุล, 2545: 28) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ผลการศึกษาพบวา 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจไดแก 

1. ทําเลที่ตั้งสะดวกในการรับ-สง 
2.  ดานวิชาการ โรงเรียนเปดสอนต้ังแตช้ันประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ผูปกครองไมตองมีภาระในการหาโรงเรียนใหมใหบุตรหลาน โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสรางความ
เปนผูนําใหแกนักเรียน และมีการรายงานผลความกาวหนาเร่ือง การเรียนของนักเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ 

1.  ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
2. มีการปลูกฝง ใหนกัเรียนมีระเบียบวิธี มีความรับผิดชอบ มีระบบการักษาความปลอดภัย 

อยางเขมงวด 
3.  ดานช่ือเสียงของโรงเรียน 
4. ดานตัวครู ซ่ึงมีคุณวุฒิและประสบการณ มีความเหมาะสมในการแตงกาย และมีบุคลิก 

ภาพท่ีดี 
5. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชน ใหขอมูลขาวสาร กิจกรรมของโรงเรียน 

 
2.4.2 ผลงานวิจัยตางประเทศ  
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Edmiston and Star (1948 อางถึงใน ชาญชาติ เฟองงาม, 2545: 23) ไดศึกษาถึงส่ิงมีอิทธิพล
ตอการเลือกอาชีพของเด็ก โดยใชนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในรัฐโอไฮโอ จํานวน 
1,018 คน พบวาส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจตอการเลือกอาชีพของนักเรียน คือ การไดมีโอกาสรับใชเพ่ือน
มนุษยดวยกันเปนอันดับหนึ่ง รองลงไปเปนความพึงพอใจงานนั้น การไดรับคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม การไดรับการยกยองจากผูอ่ืน และความมั่งคงของงานตามลําดับ 

Carrion (1956 อางถึงใน ชาญชาติ เฟองงาม, 2545: 24) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกอาชีพของเด็ก ไดแบงออกเปนองคประกอบดังนี้ 

1. องคประกอบท่ีเปนบุคคล ไดแก บิดา มารดา ญาติ พี่นอง เพื่อน ตลอดจนผูท่ีเด็กรูจัก 
2. องคประกอบท่ีเกิดจากตัวนักเรียนเอง เชน เพศ สติปญญา คานิยมท่ียึดถือ ความสนใจ 

ความสัมพันธระหวางเด็กกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และทัศนคติของเด็กท่ีมีตออาชีพนั้นๆ  
 3. องคประกอบท่ีมาจากสังคม เชน ความตองการของสังคม ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ
ของนักเรียนมาก เพราะความตองการของสังคมสงผลถึงโอกาสท่ีจะไดงานทําและความกาวหนาใน
การทํางาน 

Dobbin (1969: 2958, อางถึงใน พิมพปวีร ศรีกิจการ, 2545:12) ไดวิจัยเกี่ยวกับความปรารถ 
นาและความมุงหวังทางดานการศึกษาและอาชีพของนักศึกษาและอาชีพของนักเรียนชายช้ันมัธยม
ปลายจํานวน 492 คน จาก 5 มณฑล ในรัฐหลุยเซียนา ปรากฎวา ครอบครัวมีอิทธิพลตอเร่ืองเหลานี้
มาก คือ บิดาจะมีอิทธิพลมาก ตอการเลือกอาชีพ สวนมารดาจะมีอิทธิพลมากกวาในการเลือกศึกษา
ตอ สวนเพื่อนจะมีอิทธิพลรองลงไป การเลือกอาชีพของนักเรียนจะข้ึนอยูกับความสนใจ ความ
พอใจ คาจางและลักษณะของงานเปนสําคัญ 

Eaddy (1969: 2958-2959 อางถึงใน พิมพปวีร ศรีกิจการ, 2545: 12)ไดวิจัยองคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอการเลือกอาชีพของนักเรียนเกษตรกรรม ในรัฐหลุยสเซียนา จํานวน 741 คน ผลปรากฎ
วาบิดา มารดา เพื่อน บุคคลในอาชีพท่ีเขาเลือก ญาติ บุคคลภายในโรงเรียนและพระ มีอิทธิพลตอ
การเลือกอาชีพของเขามากนอยตามลําดับ การเลือกอาชีพของนักเรียนมีความสําคัญอยูท่ีความสนใจ
สวนตัว ความพึงพอใจและผลตอบแทนดวย มีนักเรียนเพียงจํานวนนอยท่ีไดรับอิทธิพลจาก 
ประสบการณในการทํางานความสามารถ และคาตอบแทน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะมี
ความสัมพันธกับการเลือกระดับอาชีพของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงหมายความวา
นักเรียนท่ีมีระดับสติปญญาสูงจะสนใจอาชีพช้ันสูง 

Judge and Bretz (1992: 261-271) ศึกษาถึงอิทธิพลของคานิยมขององคการที่มีตอการเลือก
งาน วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณนักศึกษาและใหจัดอันดับลักษณะสําคัญของงาน 5 ประการ ผล
การศึกษาพบวาคานิยมขององคการจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกงานเม่ือนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
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 Bigoness (1988: 139-147) ศึกษาถึง ความแตกตางทางเพศกับความพึงพอใจในคุณสมบัติ
ของงาน โดยทําการสํารวจความพึงพอใจในคุณสมบัติของงานของผูสมัครชายและหญิงท่ีเขารวม
โปรแกรม MBA (Master of Business Administration) ในประเทศอังกฤษ นักศึกษาจํานวน 428 คน 
เปนหญิง 224 คน และเปนชาย 204 ตอบแบบสอบถามซ่ึงสอบถามทัศนคติ และลักษณะประชากร 
พบวาผูตอบแบบสอบชายใหความสําคัญในการพิจารณาเร่ืองเงินเดือนมากกวาผูตอบแบบสอบถาม
หญิง ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามหญิงใหความสําคัญตอความกาวหนาในอาชีพมากกวา ซ่ึงตรง
ขามกับงานวิจัยท่ีผานมา สวนสภาพแวดลอมของงานไดรับความสําคัญจากท้ังสองเพศเทากัน ท้ัง
สองเพศประเมินคุณสมบัติของงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเนื้อหาของงาน  (Job Content)วามี
ความสําคัญมากกวาคุณสมบัติของงานท่ีเกี่ยวกับสภาพของงาน (Job Context) นอกจากนั้น เพศ
หญิงใหความสําคัญกับน้ําใจของเพ่ือนรวมงานมากกวาเพศชาย ผลการศึกษานี้ช้ีใหเห็นถึงภาพรวม
ของความเปล่ียนแปลงท่ีมีตอความพึงพอใจในคุณสมบัติของงานของสตรีท่ีตองการทํางานดาน
บริหารธุรกิจ 
 Bundy and Norris (1992: 1-6) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสําคัญท่ีนักบัญชีพิจารณาในการ
เลือกงาน เขาใหความเห็นวา ปญหาท่ีทาทายท่ีสุดและกําลังเผชิญอยูสําหรับตําแหนงนักบัญชีคือ 
ตําแหนงนี้เปนตําแหนงท่ียากท่ีสุดในการสรรหา ตลอดจนรักษาผูท่ีคุณภาพสูงไวในหนวยงาน 
ดังนั้น การแขงขันเพื่อใหไดผูท่ีมีความสามารถทางดานบัญชีจึงเปนไปอยางเขมขน การศึกษาคร้ังนี้
ใชนักศึกษาบัญชีท่ีอยูในระดับสูงจํานวน 172 คน กลุมตัวอยางไดรับมอบหมายใหกําหนดปจจัย
สําคัญท่ีพิจารณาในการเลือกงาน ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใชในการพิจารณาเลือก
งาน คือ ความม่ันคงในงาน ตามดวยความทาทาย ความนาสนใจของงาน ศักยภาพในการ
เจริญเติบโต สวัสดิการทางดานการรักษาพยาบาล บุคลิกภาพของผูบังคับบัญชา และ ผูรวมงาน 
นอกจากนี้พบวาเพศชายใหความสําคัญกับการสนับสนุนของบริษัทและกิจกรรมทางสังคมหลัง
ช่ัวโมงการทํางานมากกวาเพศหญิง สวนนักศึกษาท่ีมีอายุ 25 ปข้ึนไปจะใหความสําคัญตอเงินเดือน
ข้ันตนมากกวา 
 Ginzberg (1930 อางถึงใน ณัชชา หม่ืนชัยกุล, 2546: 26) กลาววา การเลือกอาชีพของคนข้ึน 
อยูกับ คุณสมบัติ ของส่ิงท่ีเลือก แตละบุคคลยอมเลือกอาชีพตามองคประกอบท่ีแตกตางกัน การ
เลือกอาชีพของแตละบุคคลโดยท่ัวไปไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม เชน บิดา มารดา ครู เพื่อน เปน
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จากการประมวลเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผูศึกษาคาดวามีปจจัยหลายดานท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ ไดแก ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษาประกอบดวย เพศ สถาบัน คณะ เกรดเฉล่ีย ภูมิ 
ลําเนา ปจจัยภูมิหลังของผูปกครอง อาชีพบิดา มารดา รายไดของครอบครัว  บิดา มารดา มีความ
คาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา  ความคิดเห็นตอปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพ 
 



 
บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวธิีการศึกษา 
 

ในการศึกษา เร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” นั้น ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

1.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
2.  นิยามปฏิบัติการ 
3.  สมมติฐานทางการวิจยั 
4.  ประชากรเปาหมายและวธีิการสุมตัวอยาง 
5.  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
6.  การเก็บรวมรวมขอมูล 
7.  การทดสอบเคร่ืองมือ 
8.  การประมวลผลขอมูล 
9.  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีองคความรูท่ีสามารถนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” และมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

 
3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  

3.1.1.1 ปจจัยดานภูมิหลังของนักศึกษา ไดแก เพศ ประเภทของสถานศึกษา/
มหาวิทยาลัย  คณะ เกรดเฉล่ีย และภูมิลําเนา  

3.1.1.2  ปจจัยดานภูมิครอบครัวและผูปกครอง ไดแก อาชีพบิดาหรือผูปกครอง  
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อาชีพมารดาหรือผูปกครอง รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว ความคาดหวังของผูปกครองในการ
เลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา 
  3.1.1.3 ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยดานองคกร ปจจัย
ความสัมพันธดานครอบครัว ปจจัยความสัมพันธดานเพื่อน 
 

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ซ่ึง 
แบงไดตามกลุมอาชีพ ไดแก ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือหางรานเอกชน องคกรระหวาง
ประเทศ และทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  
1. ปจจัยดานภมิูหลังของนักศึกษา   

- เพศ การตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ - ประเภทสถานศึกษา/มหาวทิยาลัย 

- คณะ - ราชการ 
- เกรดเฉล่ีย - รัฐวิสาหกิจ 
- ภูมิลําเนา - บริษัทหรือหางราน     

2. ปจจัยดานภมิูหลังของครอบครัวและผูปกครอง    เอกชน 
- อาชีพบิดาหรือผูปกครอง - องคกร ระหวางประเทศ 
- อาชีพมารดาหรือผูปกครอง - ทํางานสวนตัว หรือ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว    ประกอบอาชีพอิสระ 
- บิดา มารดา หรือ ผูปกครองคาดหวัง  
   ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

3. ปจจัยการจงูใจท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกอาชีพ 
      - ดานองคกร 
      - ดานความสัมพันธกับครอบครัว 
      - ดานความสัมพันธกับเพื่อน 

ภาพท่ี  3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2  นิยามปฏิบติัการ 
 
เพศ หมายถึง เพศของนักศึกษาไดแก เพศชาย และ เพศหญิง 
ประเภทสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หมายถึง ประเภทของสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

ท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สังกัดของภาครัฐหรือเอกชน 
คณะ หมายถึง คณะท่ีนักศึกษาเลือกเรียนไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร 

รัฐศาสตร  การศึกษา ครู บริหาร บัญชี และพาณิชย 
เกรดเฉล่ีย หมายถึง ผลการศึกษาโดยเฉล่ียต้ังแตช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จนถึง ช้ันปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักศึกษา  
ภูมิลําเนา หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงเปนท่ีพักอาศัยของครอบครัว แบงเปน 

  1) กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซ่ึงไดแก จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
นครปฐมสมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

2)  ตางจังหวัด ซ่ึงไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต 
การตัดสินใจเลือกอาชีพ หมายถึง การตัดสินใจเลือกอาชีพ หลังจบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีแลว นักศึกษามีความตองการในการประกอบอาชีพใด ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 5 ประเภท
คือ 
  1) ราชการ  

2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3) บริษัทหรือหางรานเอกชน 
4) องคกร ระหวางประเทศ 
5) ทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ 

 อาชีพบิดา มารดาหรือผูปกครอง หมายถึง อาชีพท่ีบิดา มารดา หรือผูปกครอง ประกอบ
อาชีพอยูในปจจุบัน ไดแก 
  1)  ราชการและทํางานในองคกรรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ประกอบอาชีพรับราชการ
ตามพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนทหาร ตํารวจและการทํางานตามพระราชบัญญัติการจัดต้ัง
รัฐวิสาหกิจ 
  2)  ทํางานในบริษัทหรือหางรานเอกชน หมายถึง การประกอบอาชีพในฐานะ
ลูกจางในบริษัทหรือหางรานเอกชน เชน ธนาคาร บริษัท 
  3)  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ไดแก อาชีพทํางานในองคกรระหวางประเทศ (NGO) 
และทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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รายไดของบิดา มารดา หรือผูปกครอง หมายถึง รายไดรวมของบิดามารดาหรือผูปกครอง 
ท่ีเปนรายไดประจําเดือน ซ่ึงไดกําหนดแบงชวงรายไดไว ดังนี้ 
  1)  ต่ํากวา15,000 บาท 
  2)  15,001 – 30,000 บาท 
  3)  30,001 – 50,000 บาท 
  4)  50,001 บาทข้ึนไป  

 บิดา มารดา หรือ ผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา หมายถึง ความ
คาดหวังของบิดา มารดาหรือผูปกครองที่จะใหประกอบอาชีพท่ีชอบมากท่ีสุด ไดแก ราชการ รัฐวิ
สากิจ ทํางานบริษัทเอกชน องคกรระหวางประเทศ ทํางานสวนตัว ประกอบอาชีพอิสระ 
 อุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีสูงข้ึนจากระดับมัธยมศึกษา คําวา อุดมศึกษา มีรากศัพทมา
จากคําบาลีไดแก อุดม หมายถึง สูงสุด และ ศึกษา หมายถึง การเลาเรียน ดังนั้น คําวา “อุดมศึกษา” 
จึงหมายถึง การเรียนข้ันสูงสุด 
 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา 48 แหง ท่ีสังกัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สถาบันอุดมศึกษารัฐบาล 21 แหง  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 26
แหง และวิทยาเขตรัฐและเอกชน 1 แหง 

 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร
ของสถาบันกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ หมายถึง ปจจัยดานองคกร ปจจัยดาน
ความสัมพันธกับครอบครัว และปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน 
 ปจจัยการจูงใจดานองคกร แบงเปน ปจจัยการจูงใจภายใน และปจจัยการจูงใจภายนอก 

1) ปจจัยการจูงภายใน หมายถึง ปจจัยปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจหรือปจจัย
กระตุนจูงใจใหคนทํางาน หรือส่ิงท่ีเปนสวนหนึ่งของงานโดยตรง ถาในหนวยงานมีปจจัยประเภท
นี้จะชวยเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน ทําใหเกิดผลการปฎิบัติงานท่ีดีข้ึน ไดแก  ความสําเร็จใน
การทํางาน  การไดรับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา ลักษณะของงานท่ีทํา 
โอกาสของความเจริญเติบโตสวนบุคคล  

2) ปจจัยการจูงใจภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหเกิดความไมพอใจหรือปจจัย
อนามัยใจ หรือ ส่ิงท่ีเปนสภาพของงาน ถาหนวยงานขาดปจจัยประเภทนี้จะทําใหคนไมพอใจ ไดแก 
เงินเดือน ความมั่นคงของงาน สภาพการทํางาน สถานภาพของอาชีพ นโยบายและการบริหาร  
คุณภาพของการนิเทศงาน สถานภาพของอาชีพ นโยบายและการบริหาร คุณภาพของการนิเทศงาน 
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 ปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว ซ่ึง
จะสะทอนใหเห็นถึงการตัดสินใจท่ีอยูภายใตการชี้แนะ และโนมนาวใจจากบุคคลในครอบครัว 
 ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน หมายถึง ความสัมพันธของเพื่อน ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึง
การตัดสินใจท่ีอยูภายใตการชี้แนะ และโนมนาวใจจากเพื่อน 
 

3.3 สมมติฐานทางการศึกษา 
 
สมมติฐานท่ี 1  เพศของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 2  ประเภทสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษามีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 3  คณะของนักศึกษาท่ีเรียนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอา 

ชีพ 
สมมติฐานท่ี 4  เกรดเฉล่ียของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 5  ภูมิลําเนาของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ   
สมมติฐานท่ี 6  อาชีพบิดาหรือผูปกครองของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 7  อาชีพมารดาหรือผูปกครองของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 8  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 9  บิดา มารดา หรือ ผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษามี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 10  ปจจัยการจูงใจดานองคกรมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพ 
สมมติฐานท่ี 11  ปจจัยการจูงใจดานความสัมพันธกับครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัด 

สินใจเลือกประกอบอาชีพ 
สมมติฐานท่ี 12  ปจจัยการจูงใจดานความสัมพันธกับเพื่อนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพ 
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3.4  ประชากรเปาหมายและวธิีการสุมตัวอยาง 
 

การศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  
3.4.1 ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวนประชากร โดยรวมประมาณ 281,422 คน 
3.4.2  การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก

จากสถาบันของรัฐมา 2 แหงและจากสถาบันของเอกชนมา 2 แหง มหาวิทยาลัยของรัฐไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีขนาดใหญและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีขนาดเล็ก และสถาบันของเอกชน 2 แหง ซ่ึงไดแก 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยของเอกชนท่ีมีขนาดใหญและมหาวิทยาลัยเกริก 
เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงแตละมหาวิทยาลัยจะเลือกมา 75 คน รวมท้ังหมด 
300 คน  

 

3.5  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงแบงออกเปน 4 สวน 
ดังนี้ 

 สวนท่ี 1  เปนขอมูลดานภูมิหลังของนักศึกษา ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ 
จํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ ประเภทของสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย ภูมิลําเนา และความคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา และ ขอคําถามแบบเติมขอความ จํานวน 2 ขอไดแก คณะ 
สาขา และ เกรดเฉล่ียรวมลาสุด รวมจํานวน 6 ขอ 

 สวนท่ี 2  เปนขอมูลดานภูมิหลังของครอบครัวและผูปกครอง เปนคําถามแบบเลือกรายการ 
(Check List) ไดแก อาชีพบิดาหรือผูปกครอง อาชีพมารดาหรือผูปกครอง รายไดเฉล่ียตอเดือนของ
ครอบครัว และบิดามารดาหรือผูปกครองคาดหวังใหทานประกอบอาชีพ มีจํานวน 4 ขอ 

 สวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ ท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษา เปนคําถามแบบปลายปด ชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ลําดับคือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง มีจํานวนท้ังหมด 25 ขอ
ประกอบดวย 
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 -  ปจจัยดานองคกรภายในและภายนอก ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 15 ขอซ่ึง
แบงเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 1, 4, 5, 6, 9, 11, 13 และขอ14  และคําถามเชิงลบ 
จํานวน 7  ขอ ไดแก  ขอ2, 3, 7, 8, 10, 12 และขอ 15 

-  ปจจัยดานครอบครัว ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน  5 ขอ  ซ่ึงแบงเปนคําถาม
เชิงบวกจํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 17 และ ขอ 19  และคําถามเชิงลบ จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 16, 18 
และ ขอ 20 

-  ปจจัยดานเพ่ือน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ ซ่ึงแบงเปนคําถามเชิงบวก 
จํานวน 3 ขอ ไดแก ขอ 21, 23 และ ขอ 24 และคําถามเชิงลบจํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 22 และ ขอ 25 
 

การกําหนดคามาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
ขอความเชิงบวก(Positive Questions) ใหคะแนนดังนี้  

เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 5  คะแนน     
เห็นดวย   เทากับ 4  คะแนน    
ไมแนใจ   เทากับ 3  คะแนน    
ไมเห็นดวย  เทากับ 2  คะแนน    
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ 1  คะแนน 

 
ขอความเชิงลบ (Negative Question) ใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง  เทากับ 1  คะแนน    
เห็นดวย   เทากับ 2  คะแนน    
ไมแนใจ   เทากับ 3  คะแนน    
ไมเห็นดวย  เทากับ 4  คะแนน    
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ 5  คะแนน 

    
จากน้ันจึงทําการรวบรวมขอมูล ทําการแปลผลโดยนําคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบ 

ถามมารวมกันแลวคิดคาคะแนนเฉล่ียใหคะแนนอยูในชวงระหวาง 1 –5 คะแนน โดยมีเกณฑการ
แปลผล ดังนี้  
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คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพในระดับตํ่า 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.68 – 5.00 หมายถึง ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพในระดับสูง 

 
 สวนท่ี  4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษา เปนคําถามลักษณะปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 2 ขอ 
 

3.6 การเก็บรวมรวมขอมูล 
 

เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการ
เก็บขอมูล ในหัวขอท่ีกําหนด “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาท่ี
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” และมี
คําช้ีแจงในแบบสอบถามอยางชัดเจนเพ่ือใหเขาใจและงายตอการตอบคําถาม นําแบบสอบถามสง
ใหกลุม เปาหมายตอบและใหสงคืนมาภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

3.7 การทดสอบเครื่องมือ 
 

การทดสอบเคร่ืองมือเพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) เม่ือสรางแบบสอบถามซ่ึงเปน
เคร่ืองมือในการศึกษาแลว ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) ในการหาคาความ
เช่ือม่ันของมาตรวัดตัวแปรท่ีใชในการศึกษา คือ ปจจัยการจูงใจดานองคกร ดานความสัมพันธกับ
ครอบครัว และ ดานความสัมพันธกับเพื่อน  ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ กับนักศึกษาท่ีศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  จํานวน 30 คน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และหาคาสัมประสิทธ์ิ Alpha 
ของ Cronbachไดคา Alpha เทากับ .796 
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3.8 การประมวลผลขอมูล 
 

ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามมาบรรณาธิกรขอมูล ลงรหัสตรวจสอบความถูกตองในการลง
รหัสทุกขอ และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล และ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

 

3.9 การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถาม ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยมี
สถิติท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 

3.9.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ไดแก คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือสรุป
ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

3.9.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชสถิติในการทดสอบสมมติฐานคือ คา 
ไคสแควร(Chi-square) เพ่ือทดสอบหาความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .05   



 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลตามลักษณะขอมูล
ตามลําดับดังนี้   
 1.  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 2.  ปจจัยการจงูใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 3.  การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 4.  การทดสอบสมมติฐาน 
 5.  ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ  

 
4.1  ขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 

จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาอยูในสถาบันอุดม 
ศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน โดยทําการเก็บขอมูลดวยแบบ 
สอบถามไดท้ังหมด 276 ชุดโดยนําขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปมาวิเคราะห หาคารอยละ ซ่ึงผลการ 
ศึกษาปรากฎรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 4.1) 

เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปน คิดเปนรอยละ 69.2 เพศชาย คิดเปนรอยละ 30.8 
ประเภทของสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามาจากสถาบัน 

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 56.9 และ มาจากสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของ
เอกชน คิดเปนรอยละ 43.1 

คณะ กลุมตัวอยางศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ คิดเปน รอยละ 44.7 รองลงมา คือคณะอ่ืนๆ 
คิดเปนรอยละ 29.3  คณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 9.4  คณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 8.0 คณะ
วิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 6.5 คณะรัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 1.4 และ คณะการศึกษา ครู คิด
เปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ 



 65  

  

เกรดเฉล่ีย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีเกรดเฉล่ียรวมตํ่ากวา 2.50 คิดเปนรอยละ 38.0 
รองลงมาคือ เกรดเฉล่ียระหวาง 2.76-3.24 คิดเปนรอยละ 32.4  เกรดเฉล่ียระหวาง 2.51-2.75 คิดเปน
รอยละ 16.3 และ เกรดเฉล่ียมากกวา 3.25 คิดเปนรอยละ 13.3 ตามลําดับ 
 ภูมิลําเนา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 55.6 และ 
มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล คิดเปนรอยละ 44.4 
 อาชีพบิดาหรือผูปกครอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา สวนใหญ บิดามีอาชีพสวนตัวหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 66.3 รองลงมามีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ18.1 อาชีพ
พนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน คิดเปนรอยละ 8.9  อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 5.2 และ
อันดับสุดทายมีอาชีพองคกรระหวางประเทศ คิดเปนรอยละ 1.5 
 อาชีพมารดาหรือผูปกครอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา สวนใหญ มารดามีอาชีพสวนตัว
หรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 76.0  รองลงมามีอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ15.1 
อาชีพพนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน คิดเปนรอยละ6.0 อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 2.2 
และอันดับสุดทายมีอาชีพ องคกรระหวางประเทศ คิดเปนรอยละ 0.70 
 รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว รายไดตอเดือนของครอบครัวของกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษามีรายไดระหวาง 15,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.1  มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท คิด
เปนรอยละ 26.0  มีรายไดมากกวา 50,001 บาท คิดเปนรอยละ 22.8 และ มีรายได 30,001-50,000 
บาท คิดเปนรอยละ 20.1 
 บิดา มารดา หรือผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาสวนใหญ ไดถูกคาดหวังใหประกอบอาชีพรับราชการ เปนรอยละ 42.6 อาชีพ ทํางาน
สวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 23.9  อาชีพพนักงานบริษัทหรือหางรานเอกชน 
คิดเปนรอยละ 15.8  อาชีพรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 9.2 และอาชีพ องคกรระหวางประเทศ คิด
เปนรอยละ 8.5 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงลักษณะขอมูลท่ัวไป 
 

ลักษณะขอมูลท่ัวไป จํานวน 
(n=276) 

รอยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 85 30.8 
 หญิง 191 69.2 

ประเภทสถานศึกษา/ รัฐ 157 56.9 
มหาวิทยาลัย เอกชน 119 43.1 
คณะ วิทยาศาสตร 26 9.4 
 วิศวกรรมศาสตร 18 6.5 
 นิติศาสตร 22 8.0 
 รัฐศาสตร 4 1.40 
 การศึกษา ครู 2 0.7 
 บริหารธุรกิจ พาณิชย บัญชี 123 44.7 
 อ่ืนๆ 81 29.3 
เกรดเฉล่ีย ต่ํากวา 2.50 100 38.0 
 2.51 - 2.75 43 16.3 
 2.76 - 3.24 85 32.4 
 มากกวา 3.25 35 13.3 
ภูมิลําเนา กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 122 44.4 
 ตางจังหวัด 153 55.6 
อาชีพบิดาหรือผูปกครอง รับราชการ 49 18.1 
 รัฐวิสาหกิจ 14 5.2 
 บริษัทหรือหางรานเอกชน 24 8.9 
 องคกรระหวางประเทศ 4 1.5 
 ทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 179 66.3 
อาชีพมารดาหรือผูปกครอง รับราชการ 41 15.1 
 รัฐวิสาหกิจ 6 2.2 
 บริษัทหรือหางรานเอกชน 16 6.0 
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ตารางท่ี 4.1 : (ตอ)    

ลักษณะขอมูลท่ัวไป จํานวน 
(n=276) 

รอยละ 
(100.0) 

 องคกรระหวางประเทศ 2 0.7 
 ทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 206 76.0 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท 71 26.0 
ของครอบครัว 15,001-30,000 บาท 85 31.1 
 30,001-50,000 บาท 55 20.1 
 มากกวา 50,001 บาท 62 22.8 
บิดา มารดา หรือผูปกครอง ราชการ 116 42.6 

คาดหวังในการประกอบ รัฐวิสาหกิจ 25 9.2 
อาชีพของนักศึกษา บริษัทหรือหางรานเอกชน 43 15.8 
 องคกรระหวางประเทศ 23 8.5 
 ทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 65 23.9 

 

4.2  ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 
 เม่ือวิเคราะหระดับความคิดเห็นกับปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีความ
คิดเห็นตอปจจัยการจูงใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.38) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ปจจัย
ดานองคกร อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.63)  ปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัวอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย = 3.30) และปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัวอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉล่ีย = 3.30) (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นกับปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก                            
ประกอบอาชีพในภาพรวม 

 
ระดับความคดิเห็นตอปจจัยการจูงใจ Mean S ระดับ 

ดานองคกร 3.63 .49 ปานกลาง 

ดานความสัมพันธกับครอบครัว 3.30 .65 ปานกลาง 

ดานความสัมพันธกับเพื่อน 3.20 .54 ปานกลาง 

รวม 3.38 .26 ปานกลาง 
 

4.2.1  ปจจัยดานองคกร 
 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
57.2  และมีความคิดเห็นในระดับสูง คิดเปนรอยละ 42.8 (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงระดับความคิดเห็นปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 

ระดับความคดิเห็นตอปจจัยดานองคกร จํานวน รอยละ 

ปานกลาง 158 57.2 

สูง 118 42.8 

รวม 276 100.0 
  
 

เม่ือวิเคราะห ระดับความคิดเห็นกับปจจัยดานองคกรของประชากรท่ีใชในการศึกษา โดย
ภาพรวมพบวา ประชากรที่ใชในการศึกษามีระดับความคิดเห็นกับปจจัยดานองคกรอยูในระดบัปาน
กลาง (คาเฉล่ีย = 3.63) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงไดแก ความ
เจริญกาวหนาในงานมีผลตอการตัดสินใจ (คาเฉล่ีย = 4.48) ความม่ันคงของงานมีสวนสําคัญตอการ
ตัดสินใจ (คาเฉล่ีย = 4.45) โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคตมีผลตอการตัดสินใจ (คาเฉล่ีย 
= 4.43) องคกรท่ีตัดสินใจเลือกตองกอใหเกิดการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณ (คาเฉล่ีย = 4.35) 
ผลสัมฤทธ์ิในหนาท่ีการงานมีผลตอการตัดสินใจ(คาเฉล่ีย = 4.21) องคกรท่ีเนนความสําคัญของการ
มีสวนรวมมีผลตอการตัดสินใจ (คาเฉล่ีย = 4.12) องคกรท่ีตัดสินใจเลือกตองมีความคิดสรางสรรค 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นกับปจจัยดานองคกรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 

ขอความ Mean S ระดับ 

 1.  ผลสัมฤทธ์ิในหนาท่ีการงานมีผลตอการตัดสินใจ 4.21 .60 สูง 

*2.  เงินเดือนและสวัสดิการไมมีผลตอการตัดสินใจ 3.12 1.30 ปานกลาง 

*3.  งานท่ีเลือกไมจําเปนตองเปนท่ียอมรับและเช่ือถือ  3.06 1.16 ปานกลาง 

      ของสังคม    

4.  ความม่ันคงของงานมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจ 4.45 .73 สูง 

5.  ความเจริญกาวหนาในงานมีผลตอการตัดสินใจ 4.48 .69 สูง 

6.  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคตมีผลตอการ  
      ตัดสินใจ 

4.43 .68 สูง 

*7.  ตําแหนงงานไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน 3.12 1.04 ปานกลาง 

*8.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายไมมีผลตอการตัดสินใจ 2.52 1.00 ปานกลาง 

 9.  องคกรท่ีเนนความสําคัญของการมีสวนรวมมีผลตอการ 
       ตัดสินใจ 

4.12 3.10 สูง 

*10.  ความมีช่ือเสียงขององคกรไมจําเปนตอการตัดสินใจ 2.82 1.07 ปานกลาง 

 11.  องคกรท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลจําเปนตอการตัดสินใจ 4.00 .84 สูง 

*12.  องคกรท่ีตัดสินใจเลือกไมจําเปนตองมีความโดดเดน 2.40 .99 ปานกลาง 

         เหนือกวาคูแขงขัน    

 13.  องคกรท่ีตัดสินใจเลือกตองมีความคิดสรางสรรค 4.01 .79 สูง 
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ตารางท่ี 4.4 : (ตอ)    

ขอความ Mean S ระดับ 

 14.  องคกรท่ีตัดสินใจเลือกตองกอใหเกิดการเรียนรูและ  
         เพิ่มพูนประสบการณ 

4.35 .59 สูง 

*15.  องคกรท่ีตัดสินใจเลือกไมจําเปนตองมีวัฒนธรรมและ 
         สภาพแวดลอมท่ีดี 

3.42 1.25 ปานกลาง 

รวม 3.63 .49 ปานกลาง 

หมายเหตุ:  * คือขอความเชิงลบท่ีกลับคาคะแนนแลว 
 
4.2.2 ปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัว 
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นตอ

ปจจัยความสัมพันธดานครอบครัวท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอยูในระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 68.2 มีความคิดเห็นระดับสูง คิดเปนรอยละ 29.3 และมีความคิดเห็นระดับตํ่า คิดเปน
รอยละ 2.5 (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงระดับความคิดเห็นปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัวท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
        เลือกอาชีพ 
 

ระดับความคดิเห็นตอปจจัยดานครอบครัว จํานวน รอยละ 

ต่ํา 7 2.5 

ปานกลาง 188 68.2 

สูง 81 29.3 

รวม 276 100.0 
  

เม่ือวิเคราะห ระดับความคิดเห็นกับปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัวของกลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษา โดยภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีระดับความคิดเห็นกับปจจัย
ดานความสัมพันธกับครอบครัวอยูในระดับปานกลาง(คาเฉล่ีย = 3.30) และเม่ือพิจารณารายขอ พบ 
วา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงไดแก ความภูมิใจของครอบครัวท่ีมีตออาชีพใดอาชีพหนึ่งมีผลตอ
การตัดสินใจ (คาเฉล่ีย = 4.00) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก การโนมนาวของ
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัวท่ีมีผลตอการ                    
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 

ขอความ Mean S ระดับ 

*1.  ความเอาใจใสดูแลของครอบครัวไมมีผลตอการตัดสินใจ 3.09 1.24 ปานกลาง 

 2.   ความภูมิใจของครอบครัวท่ีมีตออาชีพใดอาชีพ 
       หนึ่งมีผลตอการตัดสินใจ 

4.00 0.80 สูง 

*3.  ความคาดหวังของครอบครัวไมมีผลตอการตัดสิน 
       ใจเลือกงาน 

2.94 1.12 ปานกลาง 

 4.   การโนมนาวของครอบครัวสงผลตอการตัดสินใจ 3.65 1.12 ปานกลาง 

       เลือกงาน    

*5.  ครอบครัวไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกงาน 2.00 1.17 ต่ํา 

รวม 3.30 .65 ปานกลาง 

หมายเหตุ:  * คือขอความเชิงลบท่ีกลับคาคะแนนแลว 
 
4.2.3 ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน 
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสวนใหญ มีระดับความคิดเห็นตอ

ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยูในระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 83.7  ความคิดเห็นระดับสูง คิดเปนรอยละ 12.0 และความคิดเห็นระดับตํ่า คิดเปน
รอยละ 4.3  (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงระดับความคิดเห็นปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
                     อาชีพ 
 

ระดับความคดิเห็นตอปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน จํานวน รอยละ 

ต่ํา 12 4.3 

ปานกลาง 231 83.7 

สูง 33 12.0 

รวม 276 100.0 
  

เม่ือวิเคราะห ระดับความคิดเห็นกับปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อน ของกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษา โดยภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษามีระดับความคิดเห็นกับปจจัยดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนอยูในระดับปานกลาง จํานวน (คาเฉล่ีย = 3.20) และเม่ือพิจารณารายขอ พบ 
วา ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูงไดแก ในกลุมเพื่อนท่ีงานดีและม่ันคง เปนท่ีช่ืนชมและเปนท่ี
ยอมรับ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ (คาเฉล่ีย = 3.97)  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปาน
กลาง ได แก คําชักชวนของเพ่ือนมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน (คาเฉล่ีย = 3.48) คําแนะนําของ
เพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน (คาเฉล่ีย = 3.40) อาชีพงานเดียวกันกับเพื่อนมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกงาน (คาเฉล่ีย = 2.61) พฤติกรรมการทําตามกันในกลุมเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจการ
เลือกงาน (คาเฉล่ีย = 2.43) (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนท่ีมีผลตอการ 
       ตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 

ขอความ Mean S ระดับ 

  1. คําแนะนําของเพ่ือนมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน 3.40 0.98 ปานกลาง 

*2. อาชีพงานเดียวกันกับเพื่อนไมมีผลตอการตัดสินใจ 2.61 0.94 ปานกลาง 

  3. คําชักชวนของเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน 3.48 0.97 ปานกลาง 

  4. ในกลุมเพือ่นท่ีงานดแีละม่ันคง เปนท่ีช่ืนชมและ เปนท่ี   
       ยอมรับ มีอิทธิตอการตัดสินใจเลือกงาน 

3.97 0.79 สูง 

*5. พฤติกรรมการทําตามกันในกลุมเพื่อนไมมีผลตอการ  
       ตัดสินในการเลือกงาน 

2.43 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.20 .54 ปานกลาง 

หมายเหตุ:  * คือขอความเชิงลบท่ีกลับคาคะแนนแลว 
 

4.3  การตัดสินใจเลือกประกอบอาชพี 
 
 จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสวนใหญตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ บริษัทหรือหางรานเอกชน เปนอันดับท่ีหนึ่ง คิดเปนรอยละ 29.7 รองลงมา คือ ทํางาน
สวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 29.3 ราชการ คิดเปนรอยละ18.7 รัฐวิสาหกิจ คิด
เปนรอยละ 12.8  องคกร ระหวางประเทศ  คิดเปนรอยละ 6.6 และ อาชีพอ่ืน ๆ เชน งานบริการ คิด
เปนรอยละ 2.9 (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงระดับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา 
 

การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ จํานวน 
(n=273) 

รอยละ 
(100.0) 

ราชการ  51 18.7 
รัฐวิสาหกิจ  35 12.8 
บริษัทหรือหางรานเอกชน  81 29.7 
องคกรระหวางประเทศ  18   6.6 
ทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ  80  29.3 
อ่ืน ๆ  8  2.9 

 

4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมุติฐานท่ี 1   เพศของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาชาย ตัดสินใจเลือกอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบ
อาชีพอิสระรอยละ 31.8  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 25.9  อาชีพราชการ คิดเปนรอย
ละ 23.5   อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 10.6  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และอาชีพอ่ืนๆรอยละ 8.2    
นักศึกษาหญิง ตัดสินใจเลือกอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 31.4 อาชีพทํางานสวนตัว
หรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 28.2  อาชีพรับราชการ รอยละ 16.5  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 
13.8  อาชีพองคกรระหวางประเทศและ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 10.1 

 จากการทดสอบคา Chi-square ได  χ2= 3.100   df = 4  Sig. = .541 แสดงวาเพศของ
นักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1  (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับเพศของนักศึกษา 
 

 การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ  

เพศ ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ
หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง

ประเทศ และ 
อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัวหรือ
ประกอบอาชีพ

อิสระ 

รวม 

ชาย 20 9 22 7 27 85 
 (23.5) (10.6) (25.9) (8.2) (31.8) (100.0) 
หญิง 31 26 59 19 53 188 
 (16.5) (13.8) (31.4) (10.1) (28.2) (100.0) 

51 35 81 26 80 273 
รวม (18.1) (12.8) (29.7) (9.5) (29.3) (100.0) 

χ2= 3.100  df= 4   Sig = .541 
 

สมมุติฐานท่ี 2  ประเภทสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษามีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในสถาบันของรัฐมีการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 28.2  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอย
ละ 27.6  อาชีพราชการ รอยละ 20.5  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.7  อาชีพองคกรระหวางประเทศ   
และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 9.0  นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในสถาบันของเอกชนมีการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพบริษัทหรือหางรานสวนตัว รอยละ 32.5  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอย
ละ 30.8  อาชีพราชการ รอยละ 16.2  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 10.3  อาชีพองคกรระหวางประเทศ  
และ อาชีพอ่ืน ๆ  รอยละ 10.3 

 จากการทดสอบคา Chi-square ได  χ2= 2.513   df = 4    Sig = .642  แสดงวาประเภทของ
สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษาท่ีศึกษาอยูนั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 (ตารางท่ี 
4.11) 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับประเภทสถานศึกษา 
          ของนักศึกษา 

 
การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   

ประเภท
สถานศึกษา 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ
หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง

ประเทศ และ 
อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

รัฐ 32 23 43 14 44 156 
 (20.5) (14.7) (27.6) (9.0) (28.2) (100.0) 
เอกชน 19 12 38 12 36 117 
 (16.2) (10.3) (32.5) (10.3) (30.8) (100.0) 

51 35 81 26 80 273  
รวม (18.7) (12.8) (29.7) (9.5) (29.3) (100.0) 

χ2= 2.513   df= 4   Sig = .642 
 

สมมุติฐานท่ี 3  คณะของนักศึกษาท่ีเรียนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 46.5  อาชีพทํางานสวนตัวหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 21.0  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.0  อาชีพรับราชการ รอยละ 11.3
อาชีพองคกรระหวางประเทศ  และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 4.7  นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะนิติศาสตร 
รัฐศาสตร การศึกษา ครู และ อ่ืน ๆ มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบ
อาชีพอิสระ รอยละ 29.9  อาชีพรับราชการ  รอยละ  29.9  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ  
20.6  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 8.4  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 11.2  
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ พาณิชย บัญชี มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัท
หรือหางรานเอกชน รอยละ 31.7  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ  31.7  
อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 15.5  อาชีพองคกรระหวางประเทศ  และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 9.8 
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 จากการทดสอบคา Chi-square ได  χ2= 24.516  df = 8  Sig = .002 แสดงวาคณะของ
นักศึกษา ท่ีศึกษาอยูนั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 3 (ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับคณะของนักศึกษา 

 
การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   

คณะ ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท
หรือหาง
ราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง
ประเทศ 
และ อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

วิทยาศาสตร / 5 7 20 2 9 43 
วิศวกรรมศาสตร  (11.6) (16.3) (46.5) (4.7) (21.0) (100.0) 
นิติศาสตร/ รัฐศาสตร  32 9 22 12 32 107 
การศึกษา ครู/และอื่น ๆ (29.9) (8.4) (20.6) (11.2) (29.9) (100.0) 
บริหารธุรกิจ บัญชี  14 19 39 12 39 123 
พาณิชย (11.4) (15.5) (31.7) (9.8) (31.7) (100.0) 

51 35 81 26 80 273  
รวม (18.7) (12.8) (29.7) (9.5) (29.3) (100.0) 

χ2= 24.516   df= 8    Sig = .002 
 

สมมุติฐานท่ี 4  เกรดเฉล่ียของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียรวมตํ่ากวา 2.5 และเกรดเฉล่ียรวม 2.51-2.75 

มีการตัดสินใจเลือกอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 33.8  อาชีพบริษัทหรือ
หางรานเอกชน รอยละ 28.2  อาชีพราชการ รอยละ 20.4   อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.3  อาชีพ
องคกรระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 6.3  นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียรวม 2.76-3.24  มีการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 32.5  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบ
อาชีพอิสระ รอยละ 27.7  อาชีพราชการ รอยละ 14.5   อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.3  อาชีพองคกร
ระหวางประเทศ  และอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 12.0  นักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียรวม สูงกวา  3.25  มีการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 28.6  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบ
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 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2= 7.674   df = 8   Sig  = .466  แสดงวาเกรดเฉล่ียของ
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูนั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 (ตารางท่ี 4.13) 

 
ตารางท่ี 4.13  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับเกรดเฉล่ียของ                       

นักศึกษา 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
เกรดเฉล่ีย ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ

หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง
ประเทศ 
และ อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ต่ํากวา 2.5 / 29 16 40 9 48 142 
2.51-2.75 (20.4) (11.3) (28.2) (6.3) (33.8) (100.0) 
2.76-3.24 12 11 27 10 23 83 
 (14.5) (13.3) (32.5) (12.0) (27.7) (100.0) 
สูงกวา 3.25 5 7 10 5 8 35 
 (14.3) (20.0) (28.6) (14.3) (22.9) (100.0) 

46 34 77 24 79 260 
รวม (17.7) (13.1) (29.6) (9.2) (30.4) (100.0) 

χ2= 7.674  df= 8  Sig = .466 
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สมมุติฐานท่ี 5  ภูมิลําเนาของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มีการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ บริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 35.0 อาชีพสวนตัวหรือประกอบอาชีพ
อิสระรอยละ 33.3  อาชีพองคกรระหวางประเทศและอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 13.3 อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอย
ละ11.7  อาชีพราชการ รอยละ 6.7   นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด มีการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ราชการ รอยละ 27.6  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 26.3 อาชีพบริษัทหรือหางราน
เอกชน รอยละ 25.7 อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 13.8  อาชีพองคกรระหวางประเทศและอาชีพอ่ืนๆ 
รอยละ 6.6 

 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2= 22.583   df = 4    Sig  = .000 แสดงวาภูมิลําเนาของ
นักศึกษานั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 5 (ตารางท่ี 4.14) 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับภูมิลําเนาของ         

นักศึกษา 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
ภูมิลําเนา ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ

หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง

ประเทศ และ 
อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

กรุงเทพฯและ 8 14 42 16 40 120 
ปริมณฑล (6.7) (11.7) (35.0) (13.3) (33.3) (100.0) 
ตางจังหวัด 42 21 39 10 40 152 
 (27.6) (13.8) (25.7) (6.6) (26.3) (100.0) 

50 35 81 26 80 272 
รวม (18.4) (12.9) (29.8) (9.6) 29.4) (100.0) 

χ2= 22.583   df= 4   Sig = .000 
 
 
 



 80  

  

สมมุติฐานท่ี 6  อาชีพบิดาหรือผูปกครองของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีมีบิดาหรือผูปกครองประกอบอาชีพราชการ มีการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 26.5  อาชีพบริษัท
หรือหางรานเอกชน รอยละ 22.4  อาชีพราชการ รอยละ 20.4  อาชีพรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 16.3  
อาชีพองคกรระหวางประเทศ และอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 14.4  นักศึกษาที่มีบิดาหรือผูปกครอง
ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน และอาชีพองคกรระหวางประเทศ 
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 40.5 อาชีพทํางานสวนตัวหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 23.8 4  อาชีพรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 19.0  อาชีพองคกรระหวางประเทศ 
รอยละ 11.9  และอาชีพราชการ รอยละ 4.8  นักศึกษาท่ีมีบิดาประกอบอาชีพทํางานสวนตัว หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 
31.5  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 29.8  อาชีพราชการ รอยละ 20.8  อาชีพรัฐวิสาหกิจ  
รอยละ 10.7  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 7.2 

 จากการทดสอบคา Chi-square ได  χ2= 16.677   df = 10   Sig  = .082  แสดงวาอาชีพของ
บิดาหรือผูปกครองของนักศึกษานั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6  (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับอาชีพของบิดาหรือ 
           ผูปกครองของนักศึกษา 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
อาชีพของบิดา 

หรือ 
ผูปกครอง 

 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท
หรือหาง
ราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง

ประเทศ และ 
อื่น ๆ 

ทํางาน
สวนตัวหรือ
ประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ราชการ  10 8 11 7 13 49 
 (20.4) (16.3) (22.4) (14.4) (26.5) (100.0) 

2 8 17 5 10 42 รัฐวิสาหกิจ /บริษัทหรือ
ห า ง ร าน เ อกชน  และ 
องคกรระหวางประเทศ  (4.8) (19.0) (40.5) (11.9) (23.8) (100.0) 

37 19 53 13 56 178 ทํางานสวนตัว หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระ (20.8) (10.7) (29.8) (7.2) (31.5) (100.0) 

49 35 81 25 79 269 
รวม (18.2) (13.0) (30.1) (9.3) (29.4) (100.0) 

χ2= 16.677  df= 10   Sig = .082  
 

 สมมุติฐานท่ี 7 อาชีพมารดาหรือผูปกครองของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีมีมารดาหรือผูปกครองประกอบอาชีพราชการมีการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพราชการ  รอยละ 29.3  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 24.4  
อาชีพสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 17.1  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.6 อาชีพองคกร
ระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ14.6   นักศึกษาท่ีมีมารดาหรือผูปกครองประกอบอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน และอาชีพองคกรระหวางประเทศ  มีการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 33.3  อาชีพสวนตัวหรือประกอบอาชีพ
อิสระ รอยละ 33.3  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.7 อาชีพองคกรระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ 
รอยละ 16.7  นักศึกษาท่ีมีมารดาประกอบอาชีพทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ มีการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 31.7  อาชีพบริษัทหรือหาง
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 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2= 15.458  df = 10 Sig = .116 แสดงวาอาชีพของ
มารดาหรือผูปกครองของนักศึกษานั้นมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 (ตารางท่ี 4.16) 
 
ตารางที่ 4.16  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับอาชีพของมารดา                         

หรือผูปกครองของนักศึกษา 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
อาชีพของมารดา 

หรือ 
ผูปกครอง 

 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ
หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง
ประเทศ 
และ อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ราชการ  12 6 10 6 7 41 
 (29.3) (14.6) (24.4) (14.6) (17.1) (100.0) 

- 4 8 4 8 24 รัฐวิสาหกิจ /บริษัทหรือ
ห า ง ร าน เ อกชน  และ
องคกรระหวางประเทศ  - (16.7) (33.3) (16.7) (33.3) (100.0) 

39 25 61 15 65 205 ทํางานสวนตัว หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระ (19.0) (12.2) (29.8) (7.3) (31.7) (100.0) 

51 35 79 25 80 270 
รวม (18.8) (13.0) (29.3) (9.3) (29.6) (100.0) 

χ2= 15.458   df= 10   Sig = .116   
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สมมุติฐานท่ี  8  รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา  ครอบครัวของนักศึกษาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท
และรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหาง
รานเอกชน รอยละ 35.5   อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 23.2  อาชีพ
ราชการ รอยละ 20.6  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 12.3  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และอาชีพอ่ืน ๆ 
รอยละ 8.4   ครอบครัวของนักศึกษาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,000-50,000 บาท  มีการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 29.1  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบ
อาชีพอิสระ รอยละ 29.1  อาชีพราชการ รอยละ 16.4  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.4 อาชีพองคกร
ระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืนๆ รอยละ 9.1   ครอบครัวของนักศึกษาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
มากกวา 50,001 บาท  มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 
รอยละ 45.2    อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 16.1   อาชีพราชการ รอยละ 16.1  อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.3 รอยละ 6.5  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 11.3 

 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2= 14.614   df= 8   Sig = .067 แสดงวารายไดตอเดือน
ของครอบครัวนักศึกษาน้ันมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐาน (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพกับรายไดของ     
ครอบครัวของนักศึกษา 

 
การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   

รายไดของ
ครอบครัว  
(ตอเดือน) 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท
หรือหาง
ราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง
ประเทศ 
และ อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ต่ํากวา 15,000 / 32 19 55 13 36 155 
15,001-30,000 (20.6) (12.3) (35.5) (8.4) (23.2) (100.0) 
30,001-50,000 9 9 16 5 16 55 
 (16.4) (16.4) (29.1) (9.1) (29.1) (100.0) 
มากกวา 50,001 10 7 10 7 28 62 
 (16.1) (11.3) (16.1) (11.3) (45.2) (100.0) 

51 35 81 25 80 272 รวม 
(18.8) (12.9) (29.8) (9.2) (29.4) (100.0) 

χ2= 14.614  df= 8  Sig = .067 
 

สมมุติฐานท่ี 9  บิดา มารดาหรือผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษามี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา บิดา มารดาหรือผูปกครองของนักศึกษาคาดหวังใหนักศึกษา
ประกอบอาชีพราชการ  มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพราชการ รอยละ 40.0  อาชีพบริษัทหรือ
หางรานเอกชน รอยละ 20.9  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 18.3  อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.3  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 9.6  บิดา มารดา
หรือผูปกครองของนักศึกษาคาดหวังใหนักศึกษาประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ  อาชีพบริษัทหรือหาง
รานเอกชน อาชีพองคกรระหวางประเทศ มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางราน
เอกชน รอยละ 51.6  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 19.8  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ 
รอยละ 17.6  อาชีพองคกร ระหวางประเทศ รอยละ 7.7 และอาชีพราชการ รอยละ 3.3  บิดา มารดา
หรือผูปกครองของนักศึกษาคาดหวังใหนักศึกษาประกอบอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพ
อิสระ มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 66.2  
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 จากการทดสอบคา Chi-square ได  χ2= 114.964   df = 8   Sig  = .000 แสดงวาบิดา มารดา
หรือผูปกครองของนักศึกษาคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนการยอมรับสมมติฐานท่ี 9  
(ตารางท่ี 4.18) 

 
ตารางท่ี 4.18  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ กับ บิดา มารดาหรือ  
                       ผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
บิดา มารดาหรือ

ผูปกครอง 
คาดหวังในการ
ประกอบอาชพี 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท
หรือหาง
ราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง
ประเทศ 
และ อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ราชการ  46 13 24 11 21 115 
 (40.0) (11.3) (20.9) (9.6) (18.2) (100.0) 

3 18 47 7 16 91 รัฐวิสาหกิจ /บริษัทหรือ
หางรานเอกชน/ องคกร
ระหวางประเทศ  (3.3) (19.8) (51.6) (7.7) (17.6) (100.0) 

2 4 10 6 43 65 ทํางานสวนตัว หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระ (3.0) (6.2) (15.4) (9.2) (66.2) (100.0) 

51 35 81 24 80 271 
รวม (18.8) (12.9) (29.9) (8.9) (29.5) (100.0) 

χ2= 114.694   df= 8  Sig = .000 
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สมมุติฐานท่ี 10  ปจจัยการจูงใจดานองคกรมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา  การจูงใจดานองคกรระดับปานกลาง มีการตัดสินใจเลือกประกอบ 
อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ28.4 อาชีพทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 
28.4  อาชีพราชการ รอยละ 20.1  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 14.9  อาชีพองคกรระหวางประเทศ  
และอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 8.2   การจูงใจดานองคกรระดับสูง มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
บริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 34.3 อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 30.0    
อาชีพองคกรระหวางประเทศ  และ อาชีพอ่ืนๆ รอยละ 14.2   อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 8.6 

อาชีพราชการ รอยละ 12.9  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 8.  

 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2=5.622   df=4    Sig = .229  แสดงวาปจจัยการจูงใจ
ดานองคกรมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 10  (ตารางท่ี 4.19) 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษากับปจจัย 
          การจูงใจดานองคกร 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
ปจจัยการจูงใจ
ดานองคกร 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ
หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง
ประเทศ 
และ อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ปานกลาง 39 29 55 16 55 194 
 (20.1) (14.9) (28.4) (8.2) (28.4) (100.0) 
สูง 9 6 24 10 21 70 
 (12.9) (8.6) (34.3) (14.2) (30.0) (100.0) 

รวม 48 35 79 26 76 264 
 (18.2) (13.3) (29.9) (9.8) (28.8) (100.0) 

  χ2=5.622   df=4       Sig = .229 
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สมมุติฐานท่ี 11 ปจจัยการจูงใจดานครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา  การจูงใจดานครอบครัว ระดับปานกลาง มีการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 28.9  อาชีพบริษัทหรือหางราน
เอกชน รอยละ 26.2  อาชีพราชการ รอยละ 18.2  อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.0  อาชีพองคกร 
ระหวางประเทศ และอ่ืนๆ รอยละ 10.7   การจูงใจดานครอบครัวระดับสูง มีการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 37.2  อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพ
อิสระ รอยละ 32.1  อาชีพราชการ รอยละ 19.2   อาชีพรัฐวิสาหกิจ รอยละ 6.4  อาชีพองคกร
ระหวางประเทศ และอาชีพอ่ืนๆ รอยละ 5.1 

 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2=8.222   df=4   Sig = .084  แสดงวาปจจัยการจูงใจ
ดานครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 11  (ตารางท่ี 4.20) 
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษากับปจจัย 
          การจูงใจดานครอบครัว 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
ปจจัยการจูงใจ
ดานองคกร 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ
หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง

ประเทศ และ 
อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ปานกลาง 34 30 49 20 54 187 
 (18.2) (16.0) (26.2) (10.7) (28.9) (100.0) 
สูง 15 5 29 4 25 78 
 (19.2) (6.4) (37.2) (5.1) (32.1) (100.0) 

รวม 49 35 78 24 79 265 
 (18.5) (13.2) (29.4) (9.0) (29.9) (100.0) 

  χ2=8.222   df=4     Sig = .084 
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สมมุติฐานท่ี 12  ปจจัยการจูงใจดานเพ่ือนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ 

จากผลการศึกษาพบวา  การจูงใจดานเพื่อน ระดับปานกลาง มีการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ27.9  อาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ
25.5  อาชีพราชการ รอยละ 20.0  อาชีพรัฐวิสาหกิจ  รอยละ 17.0  อาชีพองคกรระหวางประเทศ   
และอาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 9.6   การจูงใจดานเพ่ือนระดับสูง มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ   
บริษัทหรือหางรานเอกชน รอยละ 35.3   ทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 32.4 
อาชีพราชการ รอยละ 17.1  อาชีพองคกรระหวางประเทศ และ อาชีพอ่ืน ๆ รอยละ 9.5  อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.7   

 จากการทดสอบคา Chi-square ได χ2=9.273   df=4   Sig = .055 แสดงวาปจจัยการจูงใจ
ดานเพ่ือนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ี 12  (ตารางท่ี 4.21) 
 
ตารางท่ี 4.21  แสดงความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษากับปจจัย 
           การจูงใจดานเพื่อน 
 

การตัดสินใจลือกประกอบอาชีพ   
ปจจัยการจูงใจ 
ดานเพ่ือน 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือ
หางราน
เอกชน 

องคกร
ระหวาง

ประเทศ และ 
อื่น ๆ 

ทํางานสวนตัว 
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

รวม 

ปานกลาง 33 28 42 16 46 165 
 (20.0) (17.0) (25.5) (9.6) (27.9) (100.0) 
สูง 18 6 37 10 34 105 
 (17.1) (5.7) (35.3) (9.5) (32.4) (100.0) 

รวม 51 34 79 26 80 270 
 (18.9) (12.6) (29.3) (9.6) (29.6) (100.0) 

  χ2=9.273  df=4    Sig = .055 
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4.5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 
 จากการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษาท่ีเปนประชากรท่ีใชใน   
การศึกษา จํานวน 276 คน มีนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะจํานวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 26.4 ซ่ึงมีจํานวนคอนขางนอย ขอเสนอแนะและความคิดเห็นมีประโยชนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 

4.5.1 ดานทัศนคต ิ
1. นักศึกษามีความตองการมีรายไดหรือเงินเดือน และสวัสดิการท่ีม่ันคงเปนส่ิงสําคัญ 
2. นักศึกษาเหน็วาความกาวหนาในอาชีพเปนส่ิงท่ีปรารถนาท่ีจะเลือกทํางาน 
3. นักศึกษาบางคนใหคํานึงถึงการมีอาชีพท่ีสุจริตไมเบียดเบียนผูอ่ืนก็เพยีงพอแลว 

 4.  นักศึกษาคํานึงถึงความม่ันคงของงานและองคกรนั้นๆ เปนส่ิงสําคัญท่ีจะเลือกเขาทํางาน 
5.  นักศึกษาคิดวางานท่ีดีตองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยจะประกอบดวยความม่ันคงทางรายไดมี 

เวลาท่ี เหมาะสมและรางวัลทางสังคม 
6.  นักศึกษาใหขอแนะนําวาอยากใหมีการทําวิจัยเร่ืองแบบนี้บอยๆเพราะจะทําใหเรารูส่ิง 

ตางๆรอบตัววามีความสําคัญตอเราอยางไรในการเลือกงาน 
 7. ในปจจุบันความเล่ือมลํ้าของฐานะระดับช้ันในแตละอาชีพมีความแตกตาง ทําใหเกิด
ความไมสมดุลทางดานแรงงาน และคาจาง 
 

4.5.2 ดานเศรษฐกิจ 
1. ใหมีการแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือลดปญหาการวางงานท่ีเกิดข้ึน  
2. ใหมีการชวยเหลือ หรือ จดัหางานเพื่อรองรับนักศึกษาท่ีกําลังจะจบเปนจํานวนมาก 

 3. อยากใหมีการกําหนดอัตราเงินเดือนของรัฐและเอกชนที่เปนกลางเพื่อใหมีความเหมาะ 
สมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

4. ใหมีการพฒันาระบบเศรษฐกิจเมืองไทยใหดีข้ึน 
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4.5.3  ดานครอบครัว 
1.  สถานะครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการเล้ียงดูเด็กเพื่อใหเปนคนดีของสังคมและมี 

โอกาสไดประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
2.  การทํางานท่ีดี มีสังคมยอมรับ เนื่องจากมีครอบครัวดี และเขาใจในอาชีพนั้นๆ   
3. ครอบครัวมีสวนชวยในการตัดสินใจดานการแนะนําวางงานแตละงานมีลักษณะอยางไร

มีความเหมาะสมเพียงพออยางไร รวมถึงญาติและพ่ีนองท่ีมีประสบการณมากอนชวยในการ
พิจารณางานใหได  

4.  นักศึกษาตองการชวยเหลือครอบครัวในดานรายได ดังน้ันจึงเลือกงานท่ีมีรายไดสูง 
5.  อยากใหครอบครัวมีความเขาใจในงานท่ีตนเองชอบและเลือกท่ีจะทํา 



 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคดังนี้ 
1.  เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน  

อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาอยูในสถาบันของ
รัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระหวางเดือนกันยายน 2552 ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง(Purposive Sampling) จํานวน 300 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ไคสแควร สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของประชากรท่ีใชในการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.2 ศึกษาในสถาน 
ศึกษาของรัฐ คิดเปนรอยละ 56.9 ศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 44.7 มีเกรดเฉล่ียรวม
ต่ํากวา 2.5 คิดเปนรอยละ 3.8 มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด คิดเปนรอยละ 55.6 บิดาประกอบอาชีพ 
ทํางานสวนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 66.3 มารดาประกอบอาชีพ ทํางานสวนตัว
หรือประกอบอาชีพอิสระคิดเปนรอยละ 76.0 ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ31.1 และบิดา มารดา มีความคาดหวังนักศึกษาประกอบอาชีพราชการคิดเปนรอยละ
42.6 
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5.1.2 ปจจัยดานองคกร 
 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีความสัมพันธกับปจจัยดานองคกรในระดับปานกลาง  
(คาเฉล่ีย = 3.63 คะแนน) 
 
 5.1.3 ปจจัยดานครอบครัว 

ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีความสัมพันธกับปจจัยดานครอบครัวในระดับปานกลาง  
(คาเฉล่ีย = 3.30 คะแนน) 

 
 5.1.4 ปจจัยดานเพื่อน 
 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษามีความสัมพันธกับปจจัยดานเพ่ือนในระดับปานกลาง  
(คาเฉล่ีย = 3.20 คะแนน) 
 

5.1.5 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 ผลการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ บริษัทหรือหาง
รานเอกชน คิดเปนรอยละ 29.7 
 
 5.1.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 2 สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 2 
สมมติฐานท่ี 3 คณะของนักศึกษาที่เรียนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
สมมติฐานท่ี 4  เกรดเฉล่ียของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 4 
สมมติฐานท่ี 5 ภูมิลําเนาของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 
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สมมติฐานท่ี 6 อาชีพบิดาหรือผูปกครองของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 
สมมติฐานท่ี 7 อาชีพมารดาหรือผูปกครองของนักศึกษามีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 
สมมติฐานท่ี 8 รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประ 

กอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 8 
สมมติฐานท่ี 9 บิดา มารดา หรือ ผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษามี 

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานท่ี 9 
สมมติฐานท่ี 10 ปจจัยการจูงใจดานองคกรมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 10 
สมมติฐานท่ี 11 ปจจัยการจูงใจดานครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประ 

กอบอาชีพ 
ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 11 
สมมติฐานท่ี 12 ปจจัยการจูงใจดานเพ่ือนมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบ

อาชีพ 
 ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน 12 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี ้
 
 5.2.1 ในภาพรวมของนักศึกษาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ  จากการศึกษาพบวา นักศึกษา
สวนใหญตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ บริษัทหรือหางรานเอกชน เปนอันดับแรก รอง ลงมาคือ 



 94  

  

 ฉะนั้น นักศึกษาไดมีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน ซ่ึงมีเหตุ
มีผลและสอดคลองกับการศึกษาดังกลาว 
 

5.2.2  จากการทดสอบตัวแปรทุกตัว พบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาและยอมรับสมมติฐาน ไดแก  คณะ ภูมิลําเนา รายไดเฉล่ียตอเดือนของ
ครอบครัว  บิดา มารดา หรือ ผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา มีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพท้ังหมด และผลการทดสอบที่ไดคือ นักศึกษามีการตัดสินใจ
เลือก ท่ีจะประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน 

จากการทดสอบ ตัวแปรดานคณะพบวา นักศึกษาสวนใหญเรียนอยูในคณะบริหารธุรกิจ 
พาณิชย บัญชี มากกวาคณะอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา คณะบริหารธุรกิจนั้น เปนหลักสูตรท่ีมีการ
เรียนการสอนในทุกสถาบันการศึกษาและมีเปนจํานวนมากซ่ึงมีสาขาท่ีเปดใหนักศึกษาเลือกเรียน
ไดอีกเปนจํานวนมาก เชน สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ และ การ
บริการ เปนตน ฉะนั้น เม่ือจบจากคณะน้ีไป นักศึกษาสนใจท่ีจะประกอบอาชีพในสายงานท่ีตรง
และเหมาะสมกับงานท่ีตนเลือก นั่นก็คือ บริษัทหรือหางรานเอกชน แสดงวาคณะมีผลตอการ
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จากการทดสอบ ตัวแปรดานภูมิลําเนา พบวา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑลตัดสินใจเลือกท่ีจะทํางานในอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน มากกวา นักศึกษาท่ี
มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวัด ท้ังนี้อาจเพราะสภาพความเปนอยูและส่ิงแวดลอม ท่ีมีความแตกตางกัน 
นักศึกษาที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตองปรับตัวกับสภาพแวดลอมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหมีโอกาสเลือกงานท่ีเหมาะกับตน แตในขณะเดียวกันนักศึกษาท่ี
อาศัยอยูตางจังหวัดตัดสินใจท่ีจะเลือกประกอบอาชีพราชการมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ แสดงวาภูมิลําเนา
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
เสาวภา ธรรมบุตร (2525) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพครู : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานคร พบวา ภูมิลําเนาของนักศึกษา เปน
ปจจัยโดยตรงท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู 
 จากการทดสอบ ตัวแปร บิดา มารดาหรือผูปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของ
นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพบริษัทหรือหางรานเอกชน และมี
แนวโนมวา นักศึกษาท่ีมีบิดา มารดา ถูกคาดหวังใหทานประกอบชีพนั้น ก็จะมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพนั้นดวยเชน กัน ในขณะท่ีนักศึกษาที่มีบิดา มารดาคาดหวังใหประกอบอาชีพ
ราชการ ก็จะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพราชการ นักศึกษาท่ีมีบิดา มารดา ประกอบอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ ก็จะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ เชนเดียวกัน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ระบบ
ครอบครัวไทยทําหนาท่ีอยางสมบรูณคือ หารายได เล้ียงดูและใหความอบอุนแกสมาชิกใน
ครอบครัว จึงเกิดความสัมพันธท่ีดีท่ีจะเปนส่ิงจูงใจใหบุตรกระทําตามท่ี บิดา มารดา แนะนํา ส่ัง
สอน ดังนั้น ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของบิดา มารดา จึงมีความสัมพันธ ตอนักศีกษาท่ี
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ จําเนียร  สุขสง (2543)  ไดทําการ 
ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนขยายโอกาส ศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดสตูล พบวา ความคาดหวังของผูปกครองดานการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา คือ รับราชการและทํางานรัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด  
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5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

  1. ผูตัดสินใจเลือกอาชีพควรรูจักตนเองใหดีเสียกอน โดยเฉพาะในดานอุปนิสัย ความรู 
ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

     2. สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการแนะแนวอาชีพและใหความรูเกี่ยวกับอาชีพ
ตาง ๆ ใหแกนักศึกษากอนท่ีนักศึกษาจะเลือกตัดสินใจในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เพื่อจะไดเปน
แนวทางที่ดีของนักศึกษาในอนาคต 

3. หนวยงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ควรปรับมาตรฐานการ
เรียนการสอนใหมีระดับท่ีเทาเทียมกัน เพื่อไมใหเกิดความแตกตางทางการศึกษา  

4. ดานความสัมพันธกับครอบครัว บิดา มารดา หรือ ญาติ ควรจะมีสวนรวมและพิจารณา
การตัดสินใจของนักศึกษา ใหมาก เพื่อไมใหเกิดการตัดสินใจท่ีผิดพลาดได และมีการสนับสนุนใน
ในความสามารถ ความถนัด ของนักศึกษา 

5. ภาครัฐควรเขามาใหการสนับสนุน ในเร่ืองของโครงการ การฝกงานนักศึกษาระหวางปด
ภาคเรียน โดยรวมจัดทํากับองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อใหนักศึกษาไดฝกงานใหเกิดการเรียนรู 
และมีประสบการณกอนท่ีจะออกไปสมัครงานและประกอบอาชีพนั้น ๆ 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดหางาน ควรจะขยายงานออกสูภูมิภาค เปนการกระจาย
รายไดไปสูทองถ่ิน เพ่ือลดปญหาคนวางงาน ปญหาการยายถ่ินฐาน ของนักศึกษาที่จบจากสถาบัน 
การศึกษาในเขตภูมิภาค ใหมีงานทําในทองท่ีของตนเองอยางเหมาะสม 

 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1. ในการศึกษาการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษานัน้ ควรเจาะกลุมเปาหมายท่ี 

กําลังจะจบการศึกษาจริงซ่ึงอาจจะตองติดตอท่ีฝายทะเบียนหรือ ฝายแนะแนวของสถาบันศึกษา ตาง 
ๆ  และนําแบบสอบถามเขาไปเก็บขอมูลกบัจํานวนนักศึกษานัน้ จะทําใหทราบแนวโนมและเหตุผล
ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนั้น ดวยด ี

2. ควรศึกษาตลาดแรงงานในปจจุบันกอน เพื่อสอดคลองกับสถานการณบานเมือง จะเปน 
ประโยชนในการสรางแบบสอบถามใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง 
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ภาคผนวก 



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชพีของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้มี  4 สวน คือ   
 สวนท่ี  1 ขอมูลดานภูมิหลังของนักศึกษา 
 สวนท่ี  2   ขอมูลดานครอบครัวและผูปกครอง 
 สวนท่ี  3 ความคิดเห็นดานปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 สวนท่ี  4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนท่ี 1  ขอมูลดานภูมิหลังของนักศึกษา 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( √ ) ลงในชอง  หนาขอความท่ีเปนจริง และเติมขอความให
ครบถวน 
 
1. เพศ   ชาย    หญิง  
 
2.  ประเภทของสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย 

 รัฐ    เอกชน 
 
3. คณะ.......................................................  สาขา......................................................... 
 
4. เกรดเฉล่ียรวมลาสุดของนักศึกษา = ………………………. 
 
5.  ภูมิลําเนาเดมิ  
   
  กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
       (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร)  
 
  ตางจังหวดั (โปรดระบุ)....................................................... 
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6. หากทานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว ทานจะตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด 
 

  รับราชการ          
  รัฐวิสาหกจิ 
  บริษัท หรือ หางรานเอกชน 
  องคกร ระหวางประเทศ 
  ทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ  
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

 

สวนท่ี  2  ขอมูลดานครอบครัวและผูปกครอง 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ( √ ) ลงในชอง  หนาขอความท่ีเปนจริง 
 
1. อาชีพบิดาหรือผูปกครอง 
  รับราชการ          
  รัฐวิสาหกจิ 
  บริษัท หรือ หางรานเอกชน 
  องคกร ระหวางประเทศ 
  ทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ  
 
2. อาชีพมารดาหรือผูปกครอง 
  รับราชการ          
  รัฐวิสาหกจิ 
  บริษัท หรือ หางรานเอกชน 
  องคกร ระหวางประเทศ 
  ทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ  
 
3. รายไดเฉล่ียตอเดือนของครอบครัว 
  ต่ํากวา 15,000 บาท  15,001-30,000 บาท 
  30,001-50,000 บาท  50,000 บาท ข้ึนไป          
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4. บิดา มารดา หรือ ผูปกครองคาดหวังใหทานประกอบอาชีพ 

  รับราชการ          
  รัฐวิสาหกจิ 
  บริษัท หรือ หางรานเอกชน 
  องคกร ระหวางประเทศ 
  ทํางานสวนตัว หรือประกอบอาชีพอิสระ  
 
สวนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
  ประกอบอาชีพ 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอวา ทานมีความคิดเห็นมากนอยเพียงใดแลวกาคร่ืองหมาย  
( √ ) ลงในชองระดับความคิดเห็น 
     

ขอความ ระดับความคดิเห็น 

ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

ปจจัยดานองคกร 
1. ผลสัมฤทธิ์ในหนาที่การงานมีผลตอการตัดสินใจ      

2. เงินเดือนและสวัสดิการไมมีผลตอการตัดสินใจ      

3. งานท่ีเลือกไมจําเปนตองเปนที่ยอมรับและเช่ือถือ 
    ของสังคม 

     

4. ความมั่นคงของงานมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจ      

5. ความเจริญกาวหนาในงานมีผลตอการ      

    ตัดสินใจ      

6.โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคตมีผลตอ 

    การตัดสินใจ 

     

7. ตําแหนงงานไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน      
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สวนท่ี 3: (ตอ)   

ขอความ ระดับความคดิเห็น  

ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย ไมแนใจ 

ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 
อยาง
ย่ิง 

ปจจัยดานองคกร      

8. เครื่องแบบและเครื่องแตงกายไมมีผลตอการ 

      ตัดสินใจ 

     

9. องคกรที่เนนความสําคัญของการมีสวนรวมมีผล 

    ตอการตัดสินใจ 

     

11. องคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกลจําเปนตอการ 

     ตัดสินใจ 

     

12. องคกรที่ตัดสินใจเลือกไมจําเปนตองมีความโดด 

      เดนเหนือกวาคูแขงขัน 

     

13. องคกรที่ตัดสินใจเลือกตองมีความคิดสรางสรรค      

14. องคกรที่ตัดสินใจเลือกตองกอใหเกิดการเรียนรู 

     และเพ่ิมพูนประสบการณ 

     

15. องคกรที่ตัดสินใจเลือกไมจําเปนตองมีวัฒนธรรม 

     และสภาพแวดลอมที่ดี 

     

ปจจัยดานครอบครัว 

16. ความเอาใจใสดูแลของครอบครัวไมมีผลตอการ  

       ตัดสินใจ 

     

17. ความภูมิใจของครอบครัวที่มีตออาชีพใดอาชีพ 

      หน่ึงมีผลตอการตัดสินใจ 

     

18. ความคาดหวังของครอบครัวไมมีผลตอการตัดสิน 

      ใจเลือกงาน 
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สวนท่ี 3: (ตอ)      

ขอความ ระดับความคดิเห็น  

ปจจัยการจูงใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 
เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

อยางยิ่ง 

19. การโนมนาวของครอบครัวสงผลตอการตัดสินใจ 

      เลือกงาน 

     

20. ครอบครัวไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกงาน      

ปจจัยดานเพ่ือน 

21. คําแนะนําของเพื่อนมีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน      

22. อาชีพงานเดียวกันกับเพ่ือนไมมีผลตอการ

ตัดสินใจ 

     

23. คําชักชวนของเพ่ือนมีผลตอการตัดสินใจเลือก

งาน 

     

24. ในกลุมเพ่ือนที่งานดีและมั่นคง เปนที่ช่ืนชมและ 

เปนที่ยอมรับ มีอิทธิตอการตัดสินใจเลือกงาน 

     

25. พฤติกรรมการทําตามกันในกลุมเพ่ือนไมมีผลตอ

การตัดสินในการเลือกงาน 
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สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
1)  ทานคิดวาอะไรเปนปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................…………………………………………………………………………………………… 
 
2)  ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
       

      ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือตอบแบสอบถาม 
         จีรนันท ไวยศรีแสง 

 



 
ประวัติผูเขียน 

 
 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวจีรนันท  ไวยศรีแสง 
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจ,บธบ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2533 
 
ตําแหนง เจาหนาท่ีฝายทรัพยากรบุคคล 
 
สถานท่ีทํางาน บริษัทยูนิลีเวอร ไทยเทรดดิ้งส จํากัด 
  
ท่ีอยูปจจุบัน 33/134 ซอยรามอินทรา 65 แขวงสามทาแรง 

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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