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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 145 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ผล
ด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์การเลือกอาชีพ ประกอบด้วย (1) ตามบุคลิกภาพ และ (2) ตามสิ่งแวดล้อมของ
บุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ ซ่ึงประกอบด้วย (1) ทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่  (2) ทาง
ความต้องการด้านความสัมพันธ์ และ (3) ทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต มีผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ส่วน(4)ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการ 
ด้านงาน มีผลในทิศทางตรงกันข้ามตอ่การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ค าส าคัญ: เกณฑ์การเลือกอาชีพ; ปัจจัยแรงจูงใจ; การตัดสินใจ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the factors affecting the career decision 
Master student of Business Administration, Faculty of Business Administration in Accounting  
of MLW 12 and VLT 15/1 program, Ramkhamhaeng University. The sample group used in 
this research was 145 people of Master student of Business Administration, Faculty of 
Business Administration in Accounting of MLW 12 and VLT 15/1 program, Ramkhamhaeng 
University. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data 
collected were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses were analyzed by multiple regression. The results of hypothesis 
testing showed that criteria for choosing a career consists of: (1) according to personality 
and (2) career according to the person's environment, and motivation factors in choosing a 
career consists of: (1) by existence needs, (2) by the relationship needs and (3) by the 
growth needs affect to career decision Master student of Business Administration, Faculty of 
Business Administration in Accounting of MLW 12 and VLT 15/1 program, Ramkhamhaeng 
University. But (4) motivation factors in choosing a career by work-related has opposite 
effect to career decision Master student of Business Administration, Faculty of Business 
Administration in Accounting of MLW 12 and VLT 15/1 program, Ramkhamhaeng University. 
 
Keywords: Criteria for choosing a career; Motivation factors; Decision 
 
บทน า 
 การตัดสินใจเลือกอาชีพนับว่าเป็นเร่ืองจ าเป็นและส าคัญในการวางแผนชีวิตด้านอาชีพของแต่ละ
บุคคลที่อาจต้องอาศัยระยะเวลาและความพยายามในการวางแผน เพื่อให้ได้อาชีพที่ถูกใจ ท าแล้วมีความสุข 
มีความเจริญเติบโตในสายงานที่ท า สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่เน่ืองจากมนุษย์ไม่ 
สามารถสร้างหรือผลิตสิง่ของต่างๆ มาเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตนได้ทุกอย่าง แต่ละบุคคลมีความ 
รู้ความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ไม่สามารถตอบสนองต่อการรับมอบหมายหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ 
จึงจ าเป็นต้องการแบ่งหน้าที่กันท า และท าสิ่งเหล่าน้ันซ้ าๆ กันจนเกิดเป็นความช านาญ หรือที่เรียกว่า 
“อาชีพ” การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ เป็นเร่ืองยากที่ต้องอาศัยปัจจัย หรือข้อมูลหลายๆ ด้าน 
มาประกอบการพิจารณาอย่างละเอียด ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจตัดสินใจเลือกอาชีพจากความต้องการส่วนบุคคล 
เช่น ความสนใจ ความชอบ ความถนัด ความสามารถ เป็นต้น หรืออาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจ เช่น แนวโน้มของตลาดแรงงาน ลักษณะของงานที่ท า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างาน คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ วิธีการเข้าประกอบอาชีพ รายได้จากการประกอบอาชีพ 
ความก้าวหน้า และความม่ันคงในการประกอบอาชีพ หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งต้องมีองค์ประกอบ
ใดบ้าง ที่ตั้งของสถานประกอบการ เป็นต้น  
 ดังน้ันการศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพจะท าให้ทราบว่ามีเกณฑ์ หรือปัจจัยใจดบ้างที่มีผลต่อ  
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ซ่ึงการประกอบอาชีพถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ  
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วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 
 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ 
VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในงานวิจัยดังน้ี 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
 1. เกณฑ์การเลือกอาชีพ ประกอบด้วย ตามบุคลิกภาพ และตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล 
 2. ปัจจัยจูงใจในการเลือกอาชีพ ประกอบด้วย ทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ทางความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์ ทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต และทางความต้องการด้านงาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 
และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 จ านวร 98 คน และ  
VLT 15/1 จ านวน 126 คน วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 224 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากรายชื่อนักศึกษา ที่ฝุายหลักสูตรโครงการพิเศษได้แสดงข้อมูลไว้ในเมนู
เก่ียวกับนักศึกษาโครงการ ผ่านเว็บไซต์ www.mmm.ru.ac.th ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563) โดยก าหนด
ขนาดตัวอย่างจากการค านวณจากสูตรการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของยามาเน่ (Yamane) 
ด้วยค่าความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 
145 คน แบ่งเป็นนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 จ านวน 63  คน และ VLT 15/1 
จ านวน 82 คน  

 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจัยตัง้แต่เดือนมีนาคม ถงึ เดือนเมษายน 2563 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ทางสถิติ คือ เกณฑ์การเลือกอาชีพ และปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ 
น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 
วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 2.  เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกอาชีพซ่ึงเป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาคุณชีวิต เศรษฐกิจ
ชุมชนส่งผลถึงความเจิรญก้าวหน้าของประเทศชาติ การมีอาชีพที่ม่ันคง เป็นสิ่งที่ส าคัญในวิถีชีวิตและการ
ด ารงชีพในปัจจุบัน เพราะอาชีพเป็นการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและ ครอบครัว อาชีพก่อให้เกิด
ผลผลิตและ การบริการซ่ึงสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคและที่ส าคัญคือ อาชีพมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น ามาปรับใช้ในการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง เคร่ืองมือ 
และข้อมูลสนับสนุนเน้ือหาที่ต้องการวิจัย โดยแนวคิดและทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง งานวิจัย ที่ เ ก่ียวข้อง  
มีดังต่อไปน้ี 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพ 
 ความหมายและประเภทของอาชีพ 
 อาชีพ  ตามความหมายของพจนุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง การเลี้ยงชีวิต 
การท ามาหากิน 
  ประสารทสุข นิยมราษฎร์และคณะ (อ้างใน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน, 2557 หน้า 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประกอบอาชีพหมายถึง งานหรือภาระหน้าที่ของมนุษย์
ต้องท าอย่างสม่ าเสมอหรือท าประจ า ด้วยความถนัด ความสนใจ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือ
การฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ โดยมีผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคคลที่ได้กระท า 
ความส าเร็จของตนเองและองค์การหรือกลุ่ม หรือในรูปของค่าตอบแทนที่เป็นเงินทองหรือสิ่งต่างตอบแทน
หรือแลกเปลี่ยน ซ่ึงกันและกันหรือการได้รับ การยกย่องมีชื่อเสียงและเครือข่ายเพื่อนฝูงในสังคม 
 ส านักงานสถิติเศรษฐกิจและสังคม  (2560) ได้ให้ความหมายของ อาชีพ (Occupation) หมายถึง 
กลุ่มของงานที่กระท า ภาระและหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน นอกจากน้ี ส านักงานสถิติ
แห่งชาติยังการมีจัดประเภทอาชีพตามมาตราฐานสากล ( International Standard Classification Of 
Occupation : ISCO) เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับการจัดโครงสร้างอาชีพทุกอาชีพที่มีในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือในประเทศให้เป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่การงานที่ท าหรือที่รับผิดชอบในการท างาน เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้เก่ียวกับการจัดหางาน 
วางแผนงานด้านการศึกษา รายงานข้อมูลอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการท างาน การบริหารคนงาน 
ค่าตอบแทน การจัดการด้านการจ้างงานที่เก่ียวข้องกับการย้ายถิ่น และเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับอาชีพทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บนพื้นฐานจากความคิดหลัก 2 ประการ 
คือ งาน และฝีมือ การจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ได้จัดจ าแนกอาชีพออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 
ประกอบด้วย (1) ทหาร (2) ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย (3) ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ (5) เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับด้านต่างๆ (6) เสมียน (7) พนักงาน
บริการและผู้จ าหน่ายสินค้า (8) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ปุาไม้ และประมง (9) ช่างฝีมือและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง (10) ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรโรงงานและเคร่ืองจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ 
และ (11) ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 
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 กองวิจัยตลาดแรงงาน (2557) ได้แบ่งประเภทอาชีพเป็นลักษณะใหญ่ 2 ลักษณะ คือ งานอาชีพที่
ท าให้ผู้อ่ืน และ งานอาชีพอิสระ 
 สรุปแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับอาชีพ ได้ว่า อาชีพ หมายถึง งาน ภาระหน้าที่ การท ามาหากิน ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย และเพื่อให้ได้รับสิ่งตอบแทน ตามรูปแบบของอาชีพ 
กล่าวคือ อาชีพที่ท าให้ผู้อ่ืน เป็นการลงแรงโดยใช้ความรู้ ความสามารถได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าจ้าง
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ตามท่ีมีการท าข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง และอาชีพอิสระเป็นลงทุนหรือลงแรง
ด้วยตัวเองผลตอบแทนเป็นรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเอง   

 ทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑก์ารเลือกอาชีพ 
 จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John  L. Holland) (อ้างใน กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน, 2557 : 23) ทฤษฎีการเลือกอาชีพตามสมมติฐานของฮอนแลนด์ได้สร้างไว้คือ (1) การวัด
บุคลิกภาพของบุคคลด้วยการส ารวจความสนใจในอาชีพ (2) การประกอบอาชีพของบุคคลมักจะมาจาก
บุคคลิกภาพและประวัติของเขา อาชีพเดียวกันมักจะดึงดูดลักษณะหรือบุคลิกภาพที่คล้ายคลึงกัน หรือที่
ตรงกัน (3) การเลือกอาชีพ เป็นการแสดงออกถึงความสนใจในอาชีพ โดยผ่านบุคลิกภาพในการท างาน งาน
อดิเรกของบุคคล (4) บุคคลจะเลือกอาชีพที่ตนสนใจเอาไว้ประมาณ 2-3 อาชีพ และ (5) การประกอบอาชีพ
ที่มีความม่ันคง ความส าเร็จในอาชีพ มักจะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของบุคคลและสภาพแวดล้อมของงาน 
 ธีรยุทธ แก้วเกร็ด (2560) กล่าวว่าทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยจอห์นฮอพคิน มาจากสมมติฐานพื้นฐาน 4 ประการ คือ (1) บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไป แบ่ง
ตามความสนใจอาชีพต่างๆ (2)  สิ่งแวดล้อมของบคุคล แบ่งตามความสนใจในอาชีพประเภทตา่งๆ (3) บุคคล
จะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เขาได้ฝึกทักษะและใช้ความสามารถของเขาทั้งยังเปิดโอกาสให้เขาได้
แสดงทัศนคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา และ (4) พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
 นอกจากน้ัน ฮอนแลนด์ ยังได้แยกย่อยแนวคิดออกเป็นอีก 4 ประการ คือ (1) ความสอดคล้องต้องการ 
(2) ความแตกต่างกัน (3) ความเหมาะสมกัน และ (4) การคาดคะเน  
 สรุปทฤษฎีเก่ียวกับเกณฑ์การเลือกอาชีพ ได้ว่าเกณฑ์การเลือกอาชีพ หมายถึง การพิจารณาการ
ประกอบอาชีพอย่างรอบคอบ โดยอาศัยกระบวนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์บุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม
ของบุคคล เพราะเม่ือทราบถึงบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคคล จะท าให้ทราบถึงผลที่ตามมา เช่น การ
เลือกอาชีพ การเปลี่ยนงาน ความส าเร็จในอาชีพ ความสามารถพิเศษ พฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น  

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจงูใจ 
 แซนฟอร์ดและสแมน (อ้างใน ภัชชาวดี ครุฑธา, 2559) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจ
หยุดน่ิงได้ เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์อยู่ภายใต้การชักจูงของพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ ท าให้
มนุษย์การท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปเพื่อทดแทนพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่ขาดไป 
 McGregor (1969 , อ้างใน กมลพร กัลยาณมิตร , 2559) ศาสตราจารย์สาขาการบริหาร
อุตสาหกรรม แห่ง เอ็ม.ไอ.ที. ได้กล่าวว่า “แรงจูงใจ คือ แนวโน้มแห่งการพัฒนาความสามารถ ที่จะ
รับผิดชอบงาน เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ ในตัวตนของมนุษย์ทุกคน” 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (อ้างใน ธีรยุทธ แก้วเกร็ด , 2560) กล่าวถึงเทคนิคการจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ที่ผู้บริหารควรน ามาใช้ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มผลผลิตในการท างานได้  
ซ่ึงประกอบด้วย (1) การจูงใจด้วยงาน (2) การจูงใจด้วยผลตอบแทนที่เป็นเงนิ (3) การจูงใจด้วยผลตอบแทน
ที่ไม่ใช่เงิน (4) การจูงใจด้วยสภาพแวดล้อมในการท างาน (5) การจูงใจด้วยสวัสดิการต่างๆ  



6 
 

 Abraham H. Maslow  (อ้างใน รุ่งลักษมี รอดข า, 2555) ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ หรือ
ทฤษฎีการจูงใจ ของมาส์โลว์ เสนอว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยธรรมชาติแล้วมีความพร้อมที่จะท าสิ่งที่ดี  
หากเขาได้รับความต้องการตามล าดับ โดยความต้องการล าดับแรกจะมีมากที่สุดเป็นความต้องการพื้นฐาน 
ที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ ไปจนถึงความต้องการสูงสุดขั้นที่ 5 ประกอบด้วย ระดับขั้นที่ 1  ความต้องการ 
ทางร่างกายหรือด้านกายภาพ ระดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง  ระดับขั้นที่ 3   
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ ระดับขั้นที่ 4  ความต้องการการยกย่อง  และระดับขั้นที่ 5  
ความต้องการความส าเร็จในชีวิต 
 เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (อ้างใน ทวีศักดิ์ ฉิมแก้ว และคณะ , 2562) กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วย 
ความต้องการของมนุษย์ เรียกว่า ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์  ซ่ึงมีความคลายคลึงกับแนวคิดทฤษฎี
ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์พัฒนาเป็นทฤษฎีใหม่  หรือเรียกอีกชื่อว่า ทฤษฎีความต้องการเชิง 
ล าดับขั้นประยุกต์ของแอลเดอร์เฟอร์ โดยแบ่งความต้องของมนุษย์เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ความต้องการ
ด ารงชีวิตอยู่ (2) ความต้องการความสัมพันธ์ และ(3) ความต้องการเจริญเติบโต ทฤษฎี ERG มีข้อสมมติฐาน 
3 ประการ ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญ คือ (1) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง น่ันคือ หากความต้องการระดับ
ใดได้รับการตอบสนองน้อยความต้องการประเภทน้ันจะมีอยู่สูง (2) ขนาดของความต้องการ ถ้าหากความ
ต้องการประเภทที่อยู่ต่ ากว่า ได้รับการตอบสนองมากพอแล้ว ก็ยิ่งจะท าให้ มีความต้องการประเภทที่อยู่ 
สูงกว่า และ (3) ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ถ้าหากความต้องการประเภทที่อยู่สูงมาก มีอุปสรรค
ติดขัดได้รับการตอบสนองน้อยก็จะท าให้ความต้องการประเภทที่อยู่ต่ าลงไปมีความส าคัญมากขึ้น  
 ชุติภาศ แก้วเพชร และสิญาร นาคพิน (2562) ได้ศึกษาประเด็นการสร้างแรงจูงใจจากงานวิจัย  
ในประเทศและต่างประเทศ ตามทฤษฎี ERG พบว่ายังมีประเด็นที่ไม่สามารถรวมอยู่ในปัจจัยตามทฤษฎีของ 
ERG ได้ เม่ือพิจารณาประเด็นเหล่าน้ันพบว่าเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับงาน เช่น ความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน คุณค่าของงาน คุณภาพของงาน คุณค่าของงานจากความคาดหวังขององค์กร ความรับผิดชอบ 
เทคโนโลยี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน บทบาทเชิงวิชาชีพ ข้อมูลตรงตามเวลา เวลางานที่เหมาะสม 
และความพึงพอใจในงาน จึงเกิดการสร้างแรงจูงใจแบบ ERGW ประกอบด้วย (1)  ความต้องการที่จะ 
ด ารงอยู่ (2) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน (3) ความเจริญก้าวหน้า และ (4) งาน  
 สรุป แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ อาจอธิบายได้ว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ตามทฤษฎีว่าด้วยความต้องการของมนุษย์ หรือทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์  ซ่ึงประกอบด้วย  
ความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ ความต้องการความเจริญเติบโต นอกจากน้ี
สิ่งที่เข้ามาเก่ียวข้องเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพก็คือความเก่ียวข้องกับงาน หรือลักษณะงาน 

 แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 เบอร์นาร์ด ( อ้างใน วุฒิชัย ชมภู, 2557) กล่าวถึงว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการทางตรรกวิทยา
ในการพิจารณา วิเคราะห์และตัดทางเลือกจากทางเลือกต่างๆ โดยอาศัยเหตุผลและความเห็นจริงเก่ียวกับ
การเลือกน้ัน 
 ฮิลตัน ออนเนอร์ส (อ้างใน นิปัทม์ พิชญโยธิน, 2551) กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคล 
มี 5 รูปแบบ คือ (1) การพยายามจับคู่อาชีพที่ตรงกับลักษณะของตน (2) การเลือกตัวเลือกอาชีพที่สามารถ
ลดความรู้สึกตึงเครียดอันเกิดจากความต้องการของบุคคลได้ (3) การเลือกอาชีพโดยพิจารณาผลตอบแทน 
(4) การพิจารณาเลือกอาชีพจากความผันแปร และข้อจ ากัดของสังคม และ(5) การเลือกอาชีพ ด้วยการ
พิจารณาผลลัพธ์ของอาชีพที่ต้องการ แล้วจึงหาแนวทางสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพน้ัน  โดย ฮิลตัน 
ย้ าว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพมีลักษณะเป็นวัฎจักรและมีพลวัตอยู่เสมอ กล่าวคือเม่ือบุคคลจะท าการ
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ตัดสินใจเลือกอาชีพ จะทดลองปฏิบัติจริง แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจใหม่เกิดขึ้น ซ่ึงเป็นผลท าให้  
การตัดสินในเดิมน้ันหายไป การตัดสินใจจะย้อนกลับสู่ภาวะการตัดสินใจใหม่อีกคร้ัง ดังน้ัน การตัดสินใจ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
 สรุป แนวคิด ทฤษฎีการตัดสินใจ อาจสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกอาชีพ ได้ว่าเป็นการ
พิจารณา หรือประเมินรูปแบบ หรือประเภทของอาชีพที่ท าให้ผู้อ่ืน และ อาชีพอิสระ เพื่อเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหน่ึงจากประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะอย่าง  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ชื่อเสียงองค์กร ขนาดขององค์กร ความม่ังคงขององค์กร และท าเลที่ตั้ง  
แนวโน้มความต้อการแรงงานของตลาดแรงงาน และ แนวโน้มของอาชีพในอนาคต  แล้วให้เลือกทางเลือก
เดียว ซ่ึงเป็นตัวเลือกที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ทวีศักดิ์ ฉิมแก้ว และแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์  (2562) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ท าการศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และกระบวนการตัดสินใจ จากงานวิจัยพบว่าด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ 
อายุ คณะที่ก าลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา ที่แตกต่างกันท าให้กระบวนการตัดสินใจ ด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจ ด้านพฤติกรรม
ภายหลังการตัดสินใจ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ไม่แตกต่างกัน แต่ ปัจจัยส่วน
บุคคลจ าแนกตาม เกรดเฉลี่ยสะสม และประเภทอาชีพที่สนใจประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกัน ท าให้
กระบวนการตัดสินใจ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ แตกต่างกัน การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจ พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความต้องการด ารงชีวิตอยู่ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ โดยให้
ความส าคัญกับ ค่าตอบแทน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท างานและความปลอดภัยในการท างานเป็น
ส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ  ปัจจัยจูงใจ ด้านความต้องการความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสินใจ เช่น ปรึกษาครอบครัว เพื่อนฝูง หรือต้องการประกอบอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือและ
น่าเคารพจากคนในสังคม ปัจจัยจูงใจ ด้านความต้องการเจริญเติบโต มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจ เน่ืองจากมนุษย์หลังจากที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้แล้วน้ันก็ย่อมต้องการการเจริญเติบโต ต้องการ
ความก้าวหน้าในชีวิต เช่น การได้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง การที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของตน รวมทั้งต้องการความส าเร็จในแบบที่ตนใฝุฝัน 
 ธีรยุทธ แก้วเกร็ด (2560) ค้นคว้าอิสระเร่ือง “การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชน 
ในจังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ พบว่าข้อที่ทุกคนร่วมมือกันท างานให้
ส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กรถือเป็นอันดับแรกของปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ เม่ือ  
มีปัญหาในการท างานผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่ให้ความส าคัญกับการเลื่อน
ต าแหน่งงานมีความเป็นธรรมน้อยที่สุด ทัศนคติในการประกอบอาชีพ พบว่า อาชีพที่ท าเม่ือครอบครัวรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีท่านท า เป็นทัศนคติที่เลือกมากที่สุด รองลงมาคือ งานที่เลือกประกอบอาชีพตรงกับสาขาวิชา  
ที่เรียนหรือจบมา แต่ให้ความส าคัญกับท่านมีประสบการณ์และ ความสามารถที่ตรงกับอาชีพน้ันๆ น้อยที่สุด 
ทฤษฎีเกณฑ์การเลือกอาชีพ พบว่า ความส าคัญแรกที่เลือกคือ ครอบครัวมีความภาคภูมิใจกับอาชีพของท่าน
มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าอาชีพที่เลือกเป็นงานที่มีเกียรติ แต่ให้ความส าคัญกับท่านเลือกอาชีพที่ตรง
กับความชอบของตนเป็นหลัก มากกว่าค านึงถึงชื่อเสียงองค์กรหรือค่าตอบแทนน้อยที่สุด  และกระบวนการ
ตัดสินใจ พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชนในจังหวัดนครปฐม  
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มีความสัมพันธ์กับปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ ทัศนคติในการประกอบอาชีพ ทฤษฎีเกณฑ์การเลือก
อาชีพ 
 
วิธีด าเนินการิวิจัย 
  การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย  
คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และสรุปผลด้วยการท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิตด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 
วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 224 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรคือนักศึกษาวิชาเอกการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 จ านวน 98 คน  
และ VLT 15/1 จ านวน 126 คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณจากสูตรการหาจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรของยามาเน่ ด้วยค่าความเชื่อม่ัน 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย 
ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจเป็นลักษณะแบบค าถามปลายปิด 
โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ด้านเพศ และด้านอายุ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับเกณฑ์การเลือกอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วย เกณฑ์การเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพ และเกณฑ์การเลือกอาชีพ  
ตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประกอบด้วย ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ปัจจัยแรงจูงใจในการ
เลือกอาชีพทางความต้องการด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้าน
ความเจริญเติบโต และปัจจัยแรงจูงในในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านงาน 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นค าถามปลายเปิด 
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 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความน่าเชื่อถือก่อนน าแบบสอบถามไปใช้งานจริง 
โดยน าส่งร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมของเน้ือหา 
การจัดเรียงค าถาม การใช้ภาษา และความเหมาะสมของค าถาม โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
หลังจากน้ันจะน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือได้ข้อมูลจากการรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถี่ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์เกณฑ์การเลือกอาชีพ ประกอบด้วย ตามบุคลิกภาพ และตาม
สิ่งแวดล้อมของบุคคล  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ ประกอบด้วย ทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่  
ทางความต้องการด้านความสัมพันธ์ ทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต และทางความต้องการด้านงาน 
และการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกอาชีพ และ สถิติอนุมาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติถดถอยพหุคูณ 
เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์การเลือกอาชีพ และปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี   
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะข้อมูลส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 145 คน 
พบว่าเพศหญิง มีจ านวน 134 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 92.40 ของกลุ่มตัวอย่าง และเพศชาย มีจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.60ของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 33 ปี อายุเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6 ปี ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตราฐานพบว่า นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ 
VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับเกณฑ์
การเลือกอาชีพ ให้ระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐานเท่ากับ 0.62 เม่ือแยกพิจารณาตามเกณฑ์การเลือกอาชีพพบว่า เกณฑ์การเลือกอาชีพที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือเกณฑ์การเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
เท่ากับ 0.59 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านทราบเป็นอย่างดีว่าอาชีพ  
ที่เลือกควรมีบุคลิกภาพอย่างไร ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เกณฑ์การเลือกอาชีพตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล 
ให้ระดับความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 
0.62 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเลือกอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา  
ที่เรียน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของปัจจัย
แรงจูงใจในการเลือกอาชีพ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ โดยรวมในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.55 เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละทางความต้องการ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ปัจจัยจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย  



10 
 

มากที่สุด คืออาชีพของท่านมีความม่ันคง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ 
โดยรวมในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.58 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คืออาชีพของท่านสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความม่ันคงให้กับ
ท่านและครอบครัวของท่าน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ทางความต้องการด้านความสัมพันธ์ โดยรวมในระดับ
เห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.54 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คืออาชีพและการท างานของท่านเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือกับบุคคล
อ่ืน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ทางความต้องการด้านงานโดยรวมในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.56 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คืองานที่ท า
ระบุหน้าที่งาน ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานอย่างชัดเจน และข้ออาชีพของท่านมีเวลางานที่เหมาะสมใน
การท างาน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพโดยรวมในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 
0.42 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านตัดสินใจเลือกอาชีพจากแนวโน้มของ
อาชีพในอนาคต ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานของ
การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอก
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวม พบว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยรวม 
ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานเทา่กับ 0.54 เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละ
ผลรวมของแต่ละตัว พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือผลรวมปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความ
ต้องการด้านความเจริญเติบโต ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30  
 ผลการวิเคราะข้อมูลส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์เกณฑ์การเลือกอาชีพและ
ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตMLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้วิจัยใช้
สถิติถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ พบว่ามีตัวแปรอิสระ 6 ตัว มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ ปัจจัยแรงจูงใจใน
การเลือกอาชีพทางด้านความต้องการด้านงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.688 และสามารถอธิบายอธิบาย
ความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 47.4 ส่วนตัวแปรอิสระ 5 ตัว คือ เกณฑ์การเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพ เกณฑ์การ
เลือกอาชีพตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ 
ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความสัมพันธ์ และปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ
ทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยรวม
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์เกณฑ์การเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 
และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวมระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นตามเกณฑ์ โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ เกณฑ์การเลือกอาชีพ  
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ตามบุคลิกภาพ และเกณฑ์การเลือกอาชีพตามสิ่งแวดล้อม ซ่ึงสามารถสุรปการวิจัยได้คือ เกณฑ์การเลือก
อาชีพตามบุคลิกภาพ และเกณฑ์การเลือกอาชีพตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 
MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละปัจจัย โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านงาน และ ปัจจัยแรงจูงใจ
ในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ซ่ึงสามารถสุรปการวิจัยได้คือ ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการ
ด้านความสัมพันธ์ และปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต มีผลต่อ  
การตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1  
วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกอาชพีของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาเกณฑ์การเลือกอาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12  และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย และสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1.1  เกณฑ์การเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพ ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความคิดเห็น  
ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงเกณฑ์การเลือกอาชีพตามบุคลิกภาพ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยแสดงความคิดเหน็ว่าทราบเป็นอย่างดีว่าอาชีพที่เลอืกควรมีบุคคลิกภาพอย่างไร  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (อ้างใน กองวิจัยตลาดแรงงานกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน, 2557 :23) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า บุคคลมักจะเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 
นอกจากน้ี แนวคิดและทฤษฎีของ แฟรงค์ พาร์สันส์ (อ้างใน นิรนาท แสนสา , 2559) กล่าวว่า การส ารวจ
บุคลิกภาพซ่ึงเป็นการรู้จักและเข้าใจลักษณะของตนเองเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการวางแผนตัดสินใจเลือก
อาชีพ  
 1.2  เกณฑ์การเลอืกอาชีพตามสิ่งแวดลอ้มของบคุคล ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วย ซ่ึงเกณฑ์การเลือกอาชีพตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยแสดงความคิดเห็นว่ามักเลือกอาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบ ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิด ทฤษฎีของวิลเลียมสัน (อ้างใน ทัศนา ทองภักดี และคณะ, 2551) ซ่ึงสรุปทฤษฎีของวิลเลียมสัน 
ว่าเป็นการเลือกอาชีพที่ มีหลักการประกอบด้วยความเฉพาะตัวของบุคคล  แต่ละอาชีพต้องการ
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ลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพ และจากสมมติฐานตามทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอนแลนด์ กองวิจัย
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวสรุปไว้ว่า บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลน้ัน มาจาก
การเรียนรู้สิ่งแวดล้อม จนท าให้มีช่องทาง หรือโอกาสที่จะค้นพบทักษะความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม 
เจตคติของตนจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง  
 2.  ผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย และสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 2.1  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ ของนักศึกษาโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ซ่ึงปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 
และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยแสดงความคิดเห็นว่า 
อาชีพของท่านสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างความม่ันคงให้กับตัวเองและครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎีของ Abraham H. Maslow (อ้างใน รุ่งลักษมี รอดข า, 2555) ทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ
ระดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางร่างกายหรือด้านกายภาพ คือ ความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคน  
พึงต้องการเพื่อการด ารงชีวิตให้อยู่รอด  และแนวคิด ทฤษฎีของ เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (อ้างใน ทวีศักดิ์ 
ฉิมแก้ว, 2562 ) กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยความต้องการของมนุษย์ เรียกว่า ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์  
หรือทฤษฎีความต้องการเชิงล าดับขั้นประยุกต์ของแอลเดอร์เฟอร์ ว่าความต้องการด ารงชีวิตอยู่ เป็นความ
ต้องการที่เก่ียวข้องกับปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เปรียบได้กับความต้องการต่างๆ ในขั้นแรกคือความ
ต้องการทางร่างกายหรือสรีระ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 2.2  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความสัมพันธ์ ของนักศึกษาโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ซ่ึงปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 
และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยแสดงความคิดเห็นว่า 
อาชีพและการท างานมักเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี
ของ เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (อ้างใน ทวีศักดิ์ ฉิมแก้ว, 2562) กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยความต้องการของ
มนุษย์ เรียกว่า ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์  หรือทฤษฎีความต้องการเชิงล าดับขั้นประยุกต์ของแอล
เดอร์เฟอร์ ว่าความต้องการความสัมพันธ์ เป็นความต้องการที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
การมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน ได้แก่ ความต้องการความรักและความผูกพัน และความต้องการการยกย่อง
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพอนันต์ เพียรม่ันคง (2559) ที่ได้วิจัยเร่ือง “ปัจจัย
ที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษา
สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ อันดับแรกคือด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ ด้านความม่ันคง 
 2.3  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต ของนักศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ซ่ึงปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทาง
ความต้องการด้านความเจริญเติบโต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
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มหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
โดยแสดงความคิดเห็นว่า อาชีพที่เลือกต้องมีความม่ันคง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ เคลย์ตัน แอล
เดอร์เฟอร์ (อ้างใน ทวีศักดิ์ ฉิมแก้ว, 2562) กล่าวถึงทฤษฎีว่าด้วยความต้องการของมนุษย์ เรียกว่า ทฤษฎี 
ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์  หรือทฤษฎีความต้องการเชิงล าดับขั้นประยุกต์ของแอลเดอร์เฟอร์ ว่าความ
ต้องการเจริญเติบโตเป็นความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพในตนเอง ซ่ึงถ้าเปรียบเทียบกับทฤษฎขีองมาสโลว์ 
ได้แก่ ความต้องการการยกย่องและความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงและพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ 
 2.4  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านงาน ของนักศึกษาโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  มีผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต MLW 12 และVLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าบุคคลมักตัดสินใจเลือกอาชีพของตนเองจากการวางแผนในระยะยาว ตั้งแต่ความ
ต้องการในวัยเด็ก ความชอบหรือความต้องการส่วนบุคคล การวางแผนการศึกษา มักใช้ผลจากการวางแผน
น้ันเป็นปัจจัยช่วยในการเลือกอาชีพ และเม่ือเลือกประกอบอาชีพใดแล้วมักจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับงาน
ที่ท าหรืออาชีพเลือก  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีของ ฮิลตัน ออนเนอร์ส (อ้างใน นิปัทม์ พิชญโยธิน , 
2551) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลประกอบด้วย การพยายามจับคู่อาชีพที่ตรงกับลักษณะ
ของตน และพยายามปรับตัวจนในที่สุดสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนให้ได้มากที่สุด 
การหาอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตนได้มากที่สุด การเลือกอาชีพโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ดีที่สุด
ส าหรับตน การพิจารณาเลือกอาชีพจากความผันแปร และข้อจ ากัดของสังคม ด้วยการพิจารณาแนวโน้มของ
สังคม และการเลือกอาชีพ ด้วยการพิจารณาผลลัพธ์ของอาชีพที่ต้องการ แล้วจึงหาแนวทางสร้างพฤติกรรม 
ที่เหมาะสมกับอาชีพน้ัน ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ที่ขาดทักษะในการพิจารณาตัวเลือก หรือไม่สามารถจัดระบบ
ความคิดของตนให้มีประสิทธิภาพในการพิจารณาเลือกอาชีพได้ 
 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพส าหรับบุคคลที่ก าลังตัดสินใจเข้าศึกษา นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่หรือก าลัง  
จะจบการศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ก าลังจะตัดสินใจในการเปลี่ยนอาชีพหรือเร่ิมอาชีพใหม่ ดังน้ี 
 1.  เกณฑ์การเลือกอาชีพ จากผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การเลือกอาชีพตาม
บุคลิกภาพ และเกณฑ์การเลือกอาชีพตามสิ่งแวดล้อมของบุคคล มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคล
ของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  ดังน้ันบุคคลควรตัดสินใจเลือกอาชีพของตนเองตามบุคลิกภาพ 
ที่เหมาะสมกับอาชีพ ซ่ึงการรู้จักและเข้าใจลักษณะของตนเองเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการวางแผนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ และสิ่งแวดล้อมของบุคคล ซ่ึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มักจะท าให้มีช่องทาง หรือโอกาสที่จะค้นพบ
ทักษะความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม เจตคติของตนจากประสบการณ์ที่ได้รับ เช่น การเลือกอาชีพที่ตรง
กับสาขาวิชาที่เรียน เป็นต้น 
 2.  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพจากผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการ
เลือกอาชีพ โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  2.1  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่  ผลการวิจัยแสดง  
ให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี   
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงบุคคลมักจะให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพชีวิตและ  
สร้างความม่ันคงให้กับตัวเองและครอบครัว   
  2.2  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความสัมพันธ์  ผลการวิจัยแสดง 
ให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความสัมพันธ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงในการท างานของบุคคลมักจะเน้นความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานหรือกับบุคคลอ่ืน 
 2.3  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต   ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านความเจริญเติบโต มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอก 
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงบุคคลมักจะเลือกอาชีพที่มีความม่ันคง 
 2.4  ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านงาน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยแรงจูงใจในการเลือกอาชีพทางความต้องการด้านงาน มีผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อการตัดสินใจเลือก
อาชีพของนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงบุคคลมักจะตัดสินใจเลือกอาชีพของตนเองจากการวางแผน 
ในระยะยาว ตั้งแต่ความต้องการในวัยเด็ก ความชอบหรือความต้องการส่วนบุคคล การวางแผนการศึกษา 
มักใช้ผลจากการวางแผนน้ันเป็นปัจจัยช่วยในการเลือกอาชีพ และเม่ือเลือกประกอบอาชีพใดแล้วมักจะ
พยายามปรับตัวให้เข้ากับงานที่ท าหรืออาชีพเลือก 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรท าการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ เช่นทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพ ปัจจัยด้านสาขาวิชาที่เลือกศึกษา เป็นต้น 
 2.  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรน าสถิติตัวอ่ืนมาใช้ในการวิเค ราะห์ 
ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่มควบคู่กับการแจก
แบบสอบถามเพื่อให้ได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิม 
 3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MLW 12 และ
VLT 15/1 วิชาเอกการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ดังน้ันควรขยายขอบเขตด้าน
ประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น นักศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อให้ได้
ผลการวิจัยที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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