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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศกึษาการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้

ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2)  เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการเลือกอาชีพ 

ทศันคติในการเลอืกอาชีพ และค่านิยมในการเลอืกอาชีพ ที่มผีลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 

นักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน จํานวน 400 คน โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ใช้การวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชพี ดา้นผลตอบแทน ดา้นโอกาศในการเรยีนรู้

และพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน ทศันคติในการเลือกอาชีพ ค่านิยมในการ

เลอืกอาชพี มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตบางเขน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

คาํสาํคญั: การเลอืกอาชพี, ปัจจยัจงูใจในการเลอืกอาชพี 
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Abstract 

The research study objective 1) to study the career selection of 4th year 

undergraduate students Kasetsart University Bangkhen 2) to study motivation factors in 

choosing a career attitude in choosing a profession and values in choosing a profession 

affecting the career choices of 4th year undergraduate students Kasetsart University 

Bangkhen. The sample used in this study is the 4th year undergraduate students Kasetsart 

University Bangkhen 400 people. By using questionnaires as a tool for data collection the 

statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, mean, and standard 

deviation. Hypothesis testing Data were analyzed using multiple regression statistics. 

The hypothesis test found that the motivation factors in choosing a career in return for 

opportunity in learning and developing ability job security attitude in choosing a profession 

values in choosing a career affecting the career choices of 4th year undergraduate students 

Kasetsart University Bangkhen with statistical significance at the level of 0.05. 

 

Keywords: Career selection, Motivation factors in choosing a career 

 

บทนํา 

 การทํางานเป็นกจิกรรมที่จาํเป็นสําหรบัมนุษยม์เีพยีงมนุษยเ์ท่านัน้ที่ต้องทํางานและมเีพยีง

มนุษย์เท่านัน้ที่สามารถทํางานได้การทํางานของมนุษย์จะถูกสัง่งานโดยสมองก่อนที่จะลงมอืกระทํา

กจิกรรมทีก่ระทําลงไปนัน้มเีป้าหมาย ใชท้กัษะในการทาํและความรูส้กึจะมกีารตดัสนิใจก่อนทีจ่ะทาํสิง่

ใดสิง่หนึ่งลงไป และมกีารตระหนักถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาหากกระทําลงไป คาดกนัว่ามนุษยใ์ชเ้วลา

โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามของช่วงชีวติในฐานะผู้ใช้แรงงานโดยมอีาชีพให้มนุษย์เลือกทําอย่าง

หลากหลาย อตัราการว่างงานของประเทศไทยเมื่อเปรยีบเทยีบกบั 214 ประเทศทัว่โลกจากเวบ็ไซต ์

TradingEconomics.com และIndexmundi.com ทีส่ํารวจขอ้มูลเมื่อปี 2563 พบว่าประเทศไทยมอีตัรา

การว่างงานเป็นอนัดบัที ่6 ของโลก โดยประเทศไทยมปีระชากรประมาณ 69,183,173 คน มอีตัราการ

ว่างงานรอ้ยละ 1.10 ขณะทีป่ระเทศในแถบยุโรป อาท ิฝรัง่เศสมปีระชากรประมาณ 67,247,000 คน มี

อตัราการว่างงานร้อยละ 8.10 ประเทศอังกฤษมีประชากรประมาณ 66,040,229 คน มีอตัราการ

ว่างงานรอ้ยละ 3.90 และประเทศจนีซึง่มปีระชากรมากถงึ 1,399,080,000 คน มอีตัราการว่างงานรอ้ย

ละ 3.62 ทัง้หมดสํารวจขอ้มูล โดยการว่างงานเกดิจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเลอืกเรยีนในสาย

ทีไ่ม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สําเรจ็การศกึษาบางส่วนยงัไม่ต้องการหางานทําเนื่องจากอยู่

ในช่วงของการตดัสนิใจ ผูส้าํเรจ็การศกึษาบางสว่นประกอบธุรกจิส่วนตวัโดยรบัช่วงต่อจากครอบครวั 

เป็นต้น ทัง้นี้การทดสอบความพรอ้มทางอาชพีเพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกตดัสนิใจสมคัรงาน รวมถงึ

การแนะแนวอาชพีแก่นักเรยีนทีจ่ะจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาไดท้ราบถงึอาชพีและลกัษณะอาชพี

ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลอืกสาขาที่เรยีนต่อระดบัปรญิญาตรทีี่มตีลาดแรงงาน

รองรบัจะเป็นแนวทางแกปั้ญหาการว่างงานในอนาคตได ้
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 การตดัสนิใจเลอืกอาชพีจงึเป็นเรื่องสําคญัต่อชวีติคนเรามากการเลอืกอาชพีควรพจิารณาให้

รอบคอบทัง้ตวัเองและทัง้งานอาชพีว่าเหมาะสมกนัเพยีงใด ถ้าตดัสนิใจเลือกอาชีพอย่างรบีร้อนไม่

รอบคอบอาจต้องทํางานที่ไม่ตรงกับอุปนิสัย ซึ่งเป็นผลให้ทํางานนัน้ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่มีความ

เจรญิกา้วหน้า ก่อใหเ้กดิความเบื่อหน่ายต่อการทาํงานนัน้ ๆ เป็นเหตุใหอ้ยากเปลีย่นงาน และอาจเป็น

ผู้ว่างงานในที่สุด ซึ่งจะเป็นผลเสยีหายต่อตนเองต่อสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างมาก 

ทัง้นี้เนื่องจากหากมนุษยเ์ลอืกประกอบอาชพีที่เหมาะสมกบัตนเองจะก่อใหเ้กดิความเพลดิเพลนิและ

ความสุขในการทาํงานและยงัมโีอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีมาก ในทางตรงกนั

ขา้มหากบุคคลประกอบอาชพีทีไ่ม่เหมาะสมกบัตนเองแลว้ กจ็ะเกดิความเบื่อหน่ายในการทํางานและ

เนื่องจากคนเราต้องใชเ้วลาในการประกอบอาชพี ภายหลงัจากการศกึษาเป็นเวลาชา้นานถึงหนึ่งใน

สามของชีวิต หรือประมาณ 100,000 ชัว่โมง การที่จะต้องอดทนต่อกิจกรรมที่น่าเบื่อหน่ายเป็น

ระยะเวลาอนัแสนนานเช่นนี้ จงึทาํใหช้วีติของตนไม่มคีวามสุขการประกอบอาชพีทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่

สอดคล้องกบับุคลิกภาพ ความสนใจและความถนัด นอกจากจะมโีอกาสประสบความสําเรจ็ในการ

ประกอบอาชพีน้อยแล้ว ยงัเป็นการทรมานชวีติอย่างหนึ่งอกีดว้ย (พนิโย พรมเมอืง, ม.ป.ป.) ปัญหา

การเลอืกอาชพีทีไ่ม่เหมาะสมกบับุคลกิ ลกัษณะอุปนิสยั ความรู ้ความสามารถ ความสนใจ และความ

ถนัดในงานอาชีพของตนเองและความต้องการของตลาดแรงงาน อาจก่อให้เกิดผลเสยีหายหลาย

ประการ เช่น เรยีนไม่สาํเรจ็ตอ้งเปลีย่นวชิาใหม่ ทาํใหเ้สยีเวลาและทุนทรพัยไ์ปโดยเปล่าประโยชน์ หา

งานทํายาก หางานทําไม่ได้ หรือไม่อยากทํางานอาชีพตามที่ได้รบัการศึกษาอบรมมา ทํางานไม่

ก้าวหน้า เนื่องจากการทํางานอาชพีจะต้องทําด้วยใจรกั ตัง้ใจและมคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่หากได้

งานทําทีไ่ม่เหมาะสมกบับุคลกิลกัษณะอุปนิสยั ความสามารถ ความถนัด หรอืความสนใจแลว้โอกาสที่

รกังาน ตัง้ใจทาํงาน หรอืรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานกจ็ะมน้ีอย มแีต่ความเบื่องานไม่อยากทํางานหรอื

ทําไปอย่างแกนๆ โอกาสก้าวหน้าจงึมน้ีอย เปลีย่นงานบ่อย เมื่อเกดิความเบื่องาน ไม่อยากทํางานก็

จําเป็นต้องหางานใหม่ทีน่่าสนใจและถูกใจกว่า จงึต้องเปลี่ยนงานบ่อยไปเรื่อย ๆจนกว่าจะถูกใจ ซึ่ง

จากผลเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนี้ ก่อใหเ้กดิการสูญเปล่าทัง้เวลาความเจรญิก้าวหน้าของบุคคล เศรษฐกจิ

ของครอบครวั รวมถงึองคก์รกต็อ้งเสยีประโยชน์อกีดว้ย (พนิโย พรมเมอืง, ม.ป.ป.) การตดัสนิใจเลอืก

อาชพี นับว่าเป็นเรื่องสําคญัอย่างยิง่ในชวีติมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า "งานคอืชวีติ" ดงันัน้ในการเลอืก

อาชพีจําเป็นต้องมกีารเริม่ตน้ดว้ยการวางแผนชวีติดา้นอาชพี ตัง้แต่วยัเรยีนซึ่งเป็นการวางแผนระยะ

ยาวที่ต้องใช้เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก ผลตอบแทนที่ได้รบัก็คุ้มค่าอกีด้วย โดย

เลอืกงานทีช่อบอาชพีทีใ่ช่ในลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัตนเองใหม้ากทีสุ่ดเพื่อความสุขในชวีติการทาํงาน

อย่างยัง่ยนื รวมถงึองค์กรกจ็ะไดร้บัผลประโยชน์จากพนักงานทีทุ่่มเทใหก้บัการทํางานเนื่องจากตนมี

ความสุขในการทํางานเนื่องจากไดเ้ลอืกงานทีใ่ช่อาชพีทีช่อบแลว้กจ็ะมคีวามมุ่งมัน่เพื่อความก้าวหน้า

และมัน่คงในสายงาน เมื่อมนุษยเ์ลอืกอาชพีทีเ่หมาะสมผ่านกระบวนการตดัสนิใจเลอืกอาชพีทีต่รงกบั

ความชอบของตนไดแ้ลว้ กจ็ะรูส้กึว่าชวีติการทํางานมคีวามมัน่คง พรอ้มทีจ่ะทํางานใหก้บัองคก์รอย่าง

เต็มที่เพื่อตอบสนองปัจจยัที่จะส่งผลให้การทํางานมีความสุขอย่างยัง่ยืน ได้แก่ ปัจจยัจูงใจในการ

ทาํงาน ทศันคตใินการทํางาน และการเลอืกอาชพี ซึง่แต่ละปัจจยัมรีายละเอยีดโดยคร่าวๆ ดงันี้ ปัจจยั

หลกัที่มคีวามสําคญัอย่างยิง่ต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพีของมนุษย์ คอืปัจจยัจูงใจในการทํางาน ทัง้นี้

มนุษยเ์งนิเดอืนทุกคนต่างทํางานเพื่อเงนิเป็นหลกั เนื่องจากเงนิจะนํามาใชต้อบสนองความตอ้งการสิง่
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ทีจ่ําเป็นต่อการดํารงชวีติอย่างปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยั และเครื่องนุ่งห่ม การ

ทํางานจงึจะช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานเหล่านี้ได้ ขณะเดยีวกนัชวีติการทํางานของมนุษย์

ย่อมตอ้งการมคีวามสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานทีร่าบรื่น เพื่อแลกเปลีย่นความรู ้ความเขา้ใจ เพื่อใหก้าร

ทํางานนัน้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ เมื่อชีวติการทํางานของบุคคลนัน้เป็นไปอย่างราบรื่น และมี

ประสทิธภิาพแลว้ ชวีติในการทํางานของบุคคลนัน้ย่อมมโีอกาสสงูต่อความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่าร

งาน (Alderfer, 1972) จงึเหน็ได้ว่าแรงจูงใจเหล่านี้จงึเป็นสิง่ที่สําคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพีของ

มนุษยเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่ความตอ้งการในดา้นต่าง ๆทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งต้นขณะเดยีวกนัทศันคตกิเ็ป็นปัจจยั

สาํคญัในการเลอืกอาชพีของมนุษยเ์ช่นกนั ซึง่มนุษยต์อ้งใชค้วามคดิ ความรูท้ีต่นมอียู่เพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจเลอืกอาชพีทีต่นเองมคีวามรูด้อียู่ สว่นดา้นอารมณ์เป็นความรูส้กึเฉพาะตวัของมนุษย ์สิง่ไดร้บั

ผลกระทบมาจากสิง่เรา้และสิง่แวดลอ้มซึ่งความรู ้ความเขา้ใจ และอารมณ์เฉพาะตวัของมนุษย ์ปัจจยั

ต่าง ๆเหล่านี้จะทําให้เกิดทัศนคติต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง และมนุษย์ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น มี

ความรู้ด้านการตลาด ชอบในด้านการตลาด จึงตดัสนิใจเลอืกอาชพีนักการตลาด เป็นต้น (Katz & 

Scotland, 1959) เหตุผลในการเลอืกอาชพีนัน้เกดิจากทฤษฎเีกณฑก์ารเลอืกอาชพี ที ่Holland (1973) 

เชื่อว่าบุคลกิภาพของคนจะสะท้อนผ่านการเลอืกอาชพีของตน โดยเหตุผลในการเลอืกอาชพีนัน้เกดิ

จากการผสมผสานความคิดต่อตัวเอง และความเข้าใจต่ออาชีพที่เลือก นัน่คือ คนที่เลือกอาชีพได้

สอดคลอ้งกบับุคลกิภาพของตนมากทีสุ่ด จะมคีวามพงึพอใจในอาชพีและส่งผลใหป้ระสบความสําเรจ็

ในอาชพีนัน้ ๆได ้โดยความคดิพืน้ฐาน 8 ประการทีส่ง่ผลต่อการเลอืกอาชพีประกอบดว้ยความสมัพนัธ์

ของปัจจยัต่าง ๆ ดังนี้  บุคลิกภาพทางอาชีพ สิ่งแวดล้อมของบุคคล บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อม 

บุคลกิภาพของสิง่แวดล้อม ความสอดคล้องต้องการ ความแตกต่างกนั ความเหมาะสมกนั และการ

คาดคะเน ซึ่งความคดิพืน้ฐานเหล่านี้ทําใหเ้กดิปัจจยัต่าง ๆทีม่ผีลต่อการเลอืกอาชพีขึน้ หากมนุษยจ์ะ

เลอืกอาชีพให้เข้ากบัตนเองแล้ว มนุษย์ต้องพจิารณาจากปัจจยัหลายๆ ส่วนที่ส่งผลกระทบกบัการ

ดาํรงชวีติของตนเพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกอาชพีทีต่นคดิว่าเหมาะสมกบัตนทีสุ่ดจากทีม่า

และสถานการณ์ปัญหาและความสําคญัที่ได้กล่าวไปขา้งต้น ทําให้เหน็ถึงความสําคญัของการเลอืก

อาชพีใหเ้ขา้กบัตนเองมากทีสุ่ดอนัมผีลต่อการทาํงานในอนาคต 

 ดงันัน้ผู้วิจยัจงึมีความสนใจในเรื่องการเลือกอาชีพของนักศกึษาระดบัปริญญาตรชีัน้ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน ซึ่งผูศ้กึษาตอ้งการทราบว่าปัจจยัใดทีม่คีวามสาํคญัและ

ส่งผลกระทบต่อการเลอืกอาชีพของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตบางเขน ซึง่การเลอืกอาชพีทีถู่กต้องเหมาะสมมผีลกระทบอย่างมากต่อการทาํงานในอนาคต

ให้กบัตวับุคคล อกีทัง้ผู้วจิยัเล็งเหน็ถึงความสําคญัว่าหากองค์กรเขา้ใจถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืก

อาชีพในการทํางานของนักศึกษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

บางเขนได ้ก็จะเป็นเครื่องมอืสําคญัใหน้ักศกึษาสามารถเลอืกอาชพีไดต้รงความต้องการและลดอตัรา

การว่างงานของประเทศได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1. เพื่ อ ศึ ก ษ า ก า ร เลื อ ก อ า ชี พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า ต รี  ชั ้ น ปี ที่  4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 
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 2. เพื่อศึกษา ปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชีพ ทัศนคติในการเลือกอาชพี และค่านิยมในการ

เลื อ ก อ า ชี พ  ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร เลื อ ก อ า ชี พ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า ต รี  ชั ้น ปี ที่  4

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง นักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตบางเขน จํานวนทัง้หมด 6,771 คน (ข้อมูลอ้างองิจากขอ้มูลสถิติ สํานักบรหิารการศึกษา 

ประจาํปีการศกึษา 2563) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดม้าจากการใชว้ธิคีาํนวณตาม

สตูรของ Yamane (1973) ซึง่ทีร่ะดบัความคลาดเคลือ่น 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 339 คน 

 2. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั การวจิยัในครัง้นี้ใช้เครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามเกี่ยวกบัประเด็นสําคญัต่าง ๆในด้านปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชพี ทศันคตใินการเลอืก

อาชพี และค่านิยมในการเลอืกอาชพี 

 3. ขอบเขตดา้นเนื้อหาและประเดน็ในการศกึษา ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงันี้  

ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ปัจจยัจงูในการในเลอืกอาชพี ดา้นผลตอบแทน ดา้นโอกาศใน

การเรียนรู้และพฒันาความสามารถ ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน ทศันคติในการเลือกอาชีพ 

ค่านิยมในการเลอืกอาชพี  

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

 4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาและสถานที ่ระยะเวลาที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ไดด้ําเนินการในช่วง

ร ะห ว่ า ง เดื อ น มี น าค ม  - เดื อ น เม ษ าย น  2 5 6 3  รว ม ร ะย ะ เว ล า  2  เดื อ น  ณ  ส ถ าน ที่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 

  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. เพื่อทราบถึงปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชพี ทศันคตใินการเลอืกอาชพี ค่านิยมในการเลอืก

อาชีพที่ส่งผลต่อการเลือกอาชพีในปัจจุบนัของนักศกึษาเพื่อองค์กรจะได้นําไปปรบัใช้ในการพฒันา

องค์กรและเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรกัอย่างทุ่มเทอนัจะทําให้

องคก์รประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิต่อไป 

 2. เพื่อใหน้ักศกึษาทีกํ่าลงัจะเริม่ทาํงานใชเ้ป็นแนวทางพฒันาความสามารถในการเลอืกอาชพี

ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะตนเองสงูขึน้ 

 3. เพื่อให้องค์กรธุรกจิต่าง ๆ สามารถนําผลการวจิยัไปต่อยอดกระบวนการทางการคดิและ

ประยุกตใ์ชกํ้าหนดนโยบายการบรหิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัดา้นอื่น ๆ ต่อไป 

 4. เพื่อทราบถึงปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีซึ่งจะเป็นขอ้มูลให้ฝ่ายแนะ

แนวโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัใชเ้ป็นขอ้มูลช่วยวางแผนการเลอืกอาชพีให้นักเรยีนหรอืนักศกึษาได้

ต่อไป 

 5. เพื่อใหน้ักวจิยัทีส่นใจไดนํ้าผลการวจิยัไปต่อยอดการวจิยัต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการเลือกอาชีพ 

 ทฤษฎี  Ginzberg and Associates (1930 อ้ างอิงใน  อรนุช  ศรีบ าล , 2559) ได้สรุป 

กระบวนการเลอืกอาชีพของบุคลากรไว้ดงันี้คือ (1) กระบวนการเลอืกอาชพีเป็นกระบวนการที่เกิด

ขึน้กบับุคคลในช่วงอายุระหว่าง7-21 ปี (2) กระบวนการเลอืกอาชพีเป็นกระบวนพฒันาการดา้นอาชพี

ของบุคคลที่เป็นไปตามขัน้ตอนและจะไม่ย้อนกลับ (3) การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลเป็น

กระบวนการทีม่เีหตุผลโดยทีบุ่คคลจะผสมผสานระหว่างความสนใจ ความสามารถของเขากบัโอกาสที่

เขาจะประกอบอาชีพนัน้ได้จรงิอนัเนื่องมาจากข้อจํากดัต่าง ๆ เช่น โอกาสที่จะเขา้ศกึษา ตลอดจน

ความตอ้งการบุคคลในอาชพีนัน้ ๆ เป็นตน้ 

 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจยัจงูใจในการเลือกอาชีพ  

 Herzberg (1930) ไดค้ดิคน้ทฤษฎกีารจูงใจในการทํางานซึ่งเป็นทีย่อมรบักนัอย่างกวา้งขวาง

ในวงการบรหิารชื่อทฤษฎขีอง Herzberg มชีื่อเรยีกแตกต่างกนัออกไป คอื “Motivation-maintenance 

Theory” หรือ “Dual Factor Theory” หรอื  “The Motivation-hygiene Theory” ในการเริม่ต้นค้นคว้า

เพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ดาเนินการสมัภาษณ์นักวิศวกรและนักบญัชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการ

ค้นคว้าเพื่อศกึษาทศันคติที่เกี่ยวกบังานเพื่อทีจ่ะให้มีหนทางเพิม่ผลผลติ ลดการขาดงาน และสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดใีนการทางาน และเพื่อประโยชน์ทัว่ไปสาหรบัทุก ๆ คนกค็อื ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

อทิธพิลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการปรบัปรุงขวญั และกาลงัใจ ที่จะส่งผลให้ทุกคนมคีวามสุขกาย

สบายใจและมคีวามพงึพอใจมากยิง่ขึน้จากการวเิคราะห์คําตอบจากขอ้ความทีผู่ถู้กสมัภาษณ์ตอบมา 

ปรากฏว่าปัจจยัหลาย ๆ อย่างทีแ่ตกต่างกนัมสี่วนสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความรูส้กึทีด่แีละทีไ่ม่ดทีีเ่กดิขึน้ 

ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี้สามารถแยกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คอื ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที่ดี

และมีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ทําก็คือ ความสําเร็จ (Achievement) การยอมรับ 

(Recognition) ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และคุณลักษณะของงานที่ทํ าอยู่  คือ ฐานะ

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัหวัหน้างาน กบัเพื่อนร่วมงานกบัลูกน้อง เทคนิคในการบงัคบับญัชา

นโยบายของบรษิทัและการบรหิาร ความมัน่คงในงาน สภาพการทางาน เงนิเดอืน และเรื่องราวสว่นตวั

ทีถู่กกระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ใหช้ื่อปัจจยักลุ่มหลงันี้ว่า “ปัจจยัที่เกี่ยวกบัการบํารุงรกัษา

จติใจ” (Hygiene or Maintenance Factors) เหตุผลทีเ่รยีกชื่อเช่นนี้เพราะปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี้ ลว้นแต่

เป็นปัจจยัทีม่ผีลในทางป้องกนัเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคอื ปัจจยัเหล่านี้จะไม่สามารถสรา้งแรงจงูใจได ้แต่

อาจป้องกนัมใิหแ้รงจูงใจเกดิขึ้นมาได ้การต้องสนใจตดิตามดูปัจจยัที่จําเป็นเพื่อการรกัษาจติใจนี้ จงึ

นับว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ปัจจยักลุ่มนี้เพยีงกลุ่มเดียวย่อมไม่เป็นการเพยีงพอ สําหรบัที่จะให้เป็น

เงือ่นไขสาํหรบัการสรา้งแรงจงูใจ 

 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัทศันคติในการเลือกอาชีพ 

 Schiffman & Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายว่า ทศันคติหมายถึงความโน้มเอียงที่เรียนรู้

เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัลกัษณะที่พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจที่มีต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอื อาจ

หมายถึงการแสดงความรูส้กึภายในที่สะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีง พอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่ 

เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถ

สงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง แต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถงึ อะไร หรอืทาํอะไร  
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 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัค่านิยมในการเลือกอาชีพ 

 เกรยีงไกร เรอืนน้อย (2554) กล่าวว่า การแบ่งประเภทของค่านิยมกระทําไดห้ลายวธิ ีแลว้แต่

ว่าผูแ้บ่งจะยดึอะไรเป็นพืน้ฐานในการการแบ่ง ไม่มกีารแบ่งทีเ่ป็นการตายตวัอย่างเพยีงอย่างเดยีว ถ้า

ผูแ้บ่งยดึถือพระผูเ้ป็นเจา้หรอืพระศาสดาเป็นหลกัสําคญักอ็าจจะแบ่งค่านิยมออกได้ เป็น 2 ประเภท 

ใหญ่ๆ ไดด้งันี้ 1. ค่านิยมทีเ่ป็นศลีธรรม (Morality) หมายถงึค่านิยมทีเ่ป็นศลี และธรรมโดยเฉพาะหรอื

ได้แก่ Moral Values และ Ethical Values โดยเฉพาะซึ่งถือเอาพระศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าได้

กําหนดไวใ้หแ้ลว้ 2. ค่านิยมทีเ่ป็นขอ้ตกลง (Convention) หมายถงึค่านิยมทีป่ระชาชนในชาตไิดต้กลง

เหน็ชอบกําหนดกนัขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ตามยุคตามสมยั ได้แก่ธรรมเนียม

ประเพณี อุดมการณ์ วนิัย กฎหมาย ฯลฯ  

 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

 นพอนันต์ เพยีรมัน่คง (2559) ได้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลในการเลอืกอาชพีของนักศกึษาในดา้น

ลกัษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความมัน่คงในการทํางาน ด้านความสมัพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน พบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลในการเลอืกอาชพีดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มผีลต่อการ

เลอืกอาชพีของนักศกึษาเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคอื ด้านความมัน่คงในการทํางาน ความก้าวหน้าใน

อาชพี และสุดทา้ยคอื ดา้นลกัษณะของงานตามลําดบั 

 วรวิพัชร์ งามพัทธวิชย์ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทํางาน

ตําแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบญัชกีบับรษิทัตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผู้สําเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีโดยปัจจยัที่มีอทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกทํางานประกอบด้วย ปัจจยัด้านค่าตอบแทน 

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถ ปัจจยั

ดา้นโอกาสในการเจรญิกา้วหน้า ปัจจยัดา้นชื่อเสยีงขององคก์ร ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสรร

หาและคดัเลือกพนักงานของบริษัททัง้ 4 แห่ง ในการพัฒนาและปรบัปรุงกลยุทธ์และนโยบายให้

สอดคลอ้งและเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรทีี่

มคีวามสนใจในการเลอืกทาํงานตําแหน่งผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ี

 เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช (2557) ผลการวิจัยพบว่า บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือกอาชีพที่

ตอบสนองความต้องการของเขาได้มากที่สุด ขอ้มูลเกี่ยวกบัตนเองมอีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพี โดย

ปัจจยั ส่วนบุคคลมอีงค์ประกอบดงันี้คอืความถนัดและสตปัิญญา ความสนใจ ค่านิยม บุคคลแวดลอ้ม 

ผลสมัฤทธทิางการเรยีน ครอบครวั บุคลกิภาพและการปรบัตวั ถิน่ทีอ่ยู่และค่านิยมในชุมชน 

 น้ําทิพย ์บุตรทศ และ วรรณภา ลือกิตินันท์ (2558) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพพริตตี้ เอ็มซี คือความสามารถ และแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ คือความ

ต้องการขัน้พื้นฐาน ส่วนความก้าวหน้าในอาชพีพรติตี้ เอ็มซีให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพ

มากกว่าการวางแผนอาชีพ ส่วนเรื่องการตดัสนิใจและแรงจูงใจในการประกอบอาชพีพรติตี้ เอ็มซีมี

ความสมัพนัธก์บัความกา้วหน้าในอาชพีพรติตี ้เอม็ซใีนทางบวก ในสว่นผลการวจิยั เชงิคุณภาพพบว่า

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัตดัสนิใจประกอบอาชพีพรติตี ้เอม็ซ ีเนื่องจากความชอบและความสนใจเป็นการสว่นตวั 

และผูป้ระกอบอาชพีมคีวามสามารถด้านการพูดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยแรงจูงใจในการ

ทา้งานทีส่าํคญั คอื ค่าตอบแทนค่อนขา้งสงูมาก แต่ใชร้ะยะเวลาในการทาํงานสัน้ สาํหรบัแนวโน้มการ

ประกอบอาชพีในอนาคต ผูใ้หข้อ้มลูหลกัตอ้งการเป็นเจา้ของกจิการเปิดบรษิทั รบัจดักจิกรรมต่าง ๆ 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ในการวจิยัในครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่เป็นเครื่องมอืหลกัทีผู่ว้จิยัใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูล โดยผู้วจิยัไดศ้กึษาค้นควา้ ทบทวนแนวคดิทฤษฎี และผลการวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อสรา้งเป็นกรอบแนวคดิทีเ่ป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

ด้วยวธิวีจิยัเชงิสํารวจ มทีัง้คําถามปลายปิด โดยผู้วจิยัมคีําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลอืกตอบ 

และคําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได้ โดย

แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 5 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย  ได้ แ ก่  นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า ต รีชั ้น ปี ที่  4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน จาํนวนทัง้หมด 6,771 คน (ขอ้มูลอา้งองิจากขอ้มลูสถติ ิ

สํานักบรหิารการศกึษา ประจําปีการศกึษา 2563) ซึ่งสามารถรูจ้ํานวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ โดยใช้

สตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%  ซึ่งกําหนดความคลาดเคลื่อนของ

การสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5%                  (Taro Yamane, 1973)  พบกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้จีํานวน 400 

คน 

 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ตวัแปรอสิระ ซึง่ประกอบดว้ย  (1) ปัจจยัจงูในการในเลอืก

อาชีพ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ด้านผลตอบแทน  ด้านโอกาศในการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถ  ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน  (2) ทศันคติในการเลอืกอาชพี (3) ค่านิยมในการ

เลอืกอาชพี ในสว่นของตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4  

 เครื่องมอืที่ใช้การวจิยัครัง้นี้ ได้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบถามประกอบดว้ย 5 สว่น ดงันี้ 

 ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชพี เป็นคําถามแบบปลายปิด เป็น

แบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  โดยใหเ้ลอืกตอบว่า เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด เหน็ดว้ย

มาก เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็ด้วยน้อย เหน็ด้วยน้อยที่สุด ตามกรอบแนวคดิใน 3 ด้าน จํานวนทัง้สิ้น 

10 ขอ้  

 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตใินการเลอืกอาชพีเป็นคําถามแบบปลายปิด เป็นแบบ

มาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  โดยใหเ้ลอืกตอบว่า เหน็ดว้ยมากที่สุด เหน็ดว้ยมาก 

เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด ตามกรอบแนวคดิ จาํนวนทัง้สิน้ 4 ขอ้   

 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัค่านิยมในการเลอืกอาชพีเป็นคําถามแบบปลายปิด เป็นแบบ

มาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  โดยใหเ้ลอืกตอบว่า เหน็ดว้ยมากที่สุด เหน็ดว้ยมาก 

เหน็ดว้ยปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด ตามกรอบแนวคดิ จาํนวนทัง้สิน้ 5 ขอ้  

 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัการเลอืกอาชพีเป็นคําถามแบบปลายปิด เป็นแบบมาตราสว่น

ประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  โดยให้เลอืกตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย

ปานกลาง เหน็ดว้ยน้อย เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด ตามกรอบแนวคดิ จาํนวนทัง้สิน้ 5 ขอ้   

 สว่นที ่5 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปี

ที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน เป็นคําถามปลายเปิด (Open Ended Questions) 

โดยผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจาํนวน 1 ขอ้ ดงันี้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มูลมาแลว้นัน้ ผูว้จิยัไดด้ําเนินการนําขอ้มูลที่

ไดม้าประมวลผลดว้ยการวเิคราะหด์งัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรทีม่รีะดบั

การวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัจงูในการในเลอืกอาชพี ทศันคตใินการเลอืกอาชพี ค่านิยมในการเลอืก

อาชพี และ การเลอืกอาชพี 

 2. สถติอินุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

  2.1 เพื่อศกึษาปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชพีทีส่่งผลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย

สถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

  2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติในการเลือกอาชีพที่ส่งผลต่อการเลอืกอาชีพของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย

สถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

  2.3 เพื่อศึกษาค่านิยมในการเลือกอาชีพที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย

สถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression) 

 

ผลการวิจยั 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั  เรื่อง การเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 

 1 . ผ ล การวิ เค ราะห์ ก าร เลือกอาชีพ ข องนั กศึกษ าระดับ ป ริญ ญ าต รี  ชั ้น ปี ที่  4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน โดยภาพรวม ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก  

 2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัจูงใจในการเลอืกอาชพีมผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขนสามารถสรุปการวจิยั ไดด้งันี้ 

 ปัจจัยจูงใจในการเลือกอาชีพ ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาศในการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถ ดา้นความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ทศันคตใินการเลอืกอาชพี ค่านิยมในการเลอืกอาชพี  

มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต

บางเขน 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ผ ล ก า ร วิ จั ย ก า ร เลื อ ก อ า ชี พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ชั ้ น ปี ที่  4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 
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 1 . ผ ล ก า รศึ ก ษ าก า ร เลื อ ก อ าชี พ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ร ะดั บ ป ริญ ญ า ต รี  ชั ้น ปี ที่  4 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขนต้องการประกอบอาชพีที่มี

ความเหมาะสมกับตนเอง มีบุคลิกภาพที่ตรงกับลักษณะของอาชีพนั ้นและช่วยส่งเสริมให้

เจรญิก้าวหน้า มคีวามชอบในลกัษณะงานของอาชพี และสามารถใช้ความรูค้วามสามารถทํางานได้

อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสุวรรณา จงประเสริฐพร (2540) ศึกษาเรื่องการวางแผน

อาชพีของนิสตินักศกึษาที่ศกึษาทางธุรกิจ ผลการวจิยัพบว่า ในดา้นปัจจยัที่มผีลต่อดารเลอืกอาชีพ

ของนิสตินักศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Murdock.(2000) ไดท้ําการ

วจิยัเกีย่วกบัองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษา ผลปรากฎว่า ในการเลอืกอาชพี

ของนักศกึษาในวทิยาลยัส่วนมากไดร้บัอทิธผิลจากองค์ประกอบทีเ่ป็นความสนใจ ความสามารถของ

ตนและประสบการณ์ต่างๆ สอดคล้องกบัแนวคิด Hoppock. (1974) บุคคลจะเลอืกอาชีพที่สามารถ

สนองความต้องการของตนเองได้ดีที่สุดและมากที่สุดทัง้ในปัจจุบันและในอนาคต โดยเน้นถึง

ความสัมคัญของการรู้จ ัดตนเองอย่างแท้จริงในด้านความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ

บุคคลกิภาพ  

 2.  ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจด้านผลตอบแทน ด้านโอกาศในการเรียนรู้และพัฒนา

ความสามารถ ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน ทศันคติในการเลอืกอาชพี และค่านิยมในการเลอืก

อาชพี มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วทิยาเขตบางเขน โดยรวม โดยเรยีงตามลําดบัทีม่ผีลสูงสุด ไดแ้ก่ ทศันคตใินการเลอืกอาชพี ค่านิยม

ในการเลือกอาชีพ ด้านโอกาศในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ ด้านผลตอบแทน ด้านความ

มัน่คงในหน้าทีก่ารงาน สามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งันี้ 

 2.1 ทศันคตใินการเลอืกอาชพี มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปี

ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สามารถสรุปได้ดังนี้  ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า 

ทศันคตมิผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพี นักศกึษาเลอืกประกอบอาชพีตรงกบัสาขาวชิาทีเ่รยีนหรอืจบ

มา มปีระสบการณ์และความสามารถทีต่รงกบัอาชพีนัน้ ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพลนิ บรรพโต 

(2561) ทําการศกึษา ปัจจยัที่มีอทิธพิลต่อความต้องการเลอืกประกอบอาชพีในอุตสาหกรรมบรกิาร

ของนักศึกษาสาขาการจดัการการโรงแรม ระดบัชัน้ปริญญาตร ีในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดย

พบว่า ทศันคตต่ิออาชพี มค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 3.38 มอีทิธพิลต่อการเลอืกประกอบอาชพีในอุตสาหกรรม

บรกิารของนักศกึษาสาขาการจดัการโรงแรม ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีในเขตกรุงเทพและปรมิณฑลอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรยุทธ แก้วเกร็ด (2560) ทําการศึกษา การ

ตดัสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชน ในจงัหวดันครปฐม โดยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการ

ประกอบอาชีพ ทัศนคติในการประกอบอาชีพ ทฤษฎีเกณฑ์การเลือกอาชีพ มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการตดัสนิใจเลอืกอาชพีของพนักงานองค์กรเอกชนในจงัหวดันครปฐม ทีร่ะดบันัยสําคญัทาง

สถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ Katz & Scotland (1959) ทัศนคติก็เป็นปัจจยัสําคญัในการ

เลอืกอาชีพของมนุษย์เช่นกนั ซึ่งมนุษย์ต้องใช้ความคิด ความรู้ที่ตนมอียู่เพื่อประกอบการตดัสนิใจ

เลือกอาชีพที่ตนเองมีความรู้ดีอยู่ ส่วนด้านอารมณ์เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวของมนุษย์ สิ่งได้รบั

ผลกระทบมาจากสิง่เรา้และสิง่แวดลอ้ม ซึ่งความรู ้ความเขา้ใจ และอารมณ์เฉพาะตวัของมนุษย ์ปัจจยั
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ต่างๆ เหล่านี้จะทําให้เกิดทัศนคติต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง และมนุษย์ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น มี

ความรูด้า้นการตลาด ชอบในดา้นการตลาด จงึตดัสนิใจเลอืกอาชพีนักการตลาด 

 2.2 ค่านิยมในการเลอืกอาชพี มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปี

ที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็นว่า การเลอืกทํางานในสาย

อาชีพช่วยให้ท่านรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรบั และช่วยให้ท่านมีโอกาสสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น 

สอดคลอ้งกบัความต้องการตอนเดก็ สื่อทางสงัคมมผีลต่อค่านิยมของบุคคล ครอบครวัและวฒันธรรม

ของสังคมมีผลต่อค่านิยมของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกีรติกา สินสุวรรณ (2557) 

ทําการศกึษา การเลอืกประกอบอาชพีของนักเรยีนโรงเรยีนธรรมจารนิีวทิยา โดยพบว่า ค่านิยมของ

บุคคลและครอบครวั สภาพแวดล้อม มผีลต่อการเลอืกประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ

ไพลิน บรรพโต (2561) ทําการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมบรกิารของนักศกึษาสาขาการจดัการการโรงแรม ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีในเขตกรุงเทพและ

ปรมิณฑล โดยพบว่า ค่านิยมทางการงาน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.50 มอีทิธพิลต่อการเลอืกประกอบอาชพี

ในอุตสาหกรรมบรกิารของนักศกึษาสาขาการจดัการโรงแรม ระดบัชัน้ปรญิญาตร ีในเขตกรุงเทพและ

ปรมิณฑลอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

 2.3 ปัจจยัจูงใจ ดา้นโอกาศในการเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถ มผีลต่อการเลอืกอาชพี

ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งผูว้ ิจยัมี

ความเหน็ว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ซึ่ง

ผู้วิจยัมีความเห็นว่า  โอกาสได้รบัการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง องค์กรมีการเผยแพร่

ความรูใ้หม่ๆ อย่างทนัท่วงทแีละทัว่ถงึ องค์กรมโีปรแกรมส่งพนักงานไปอบรมและพฒันาหรอืทํางาน

ยงัสาขาทีต่่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง โอกาสเตบิโตก้าวหน้าในสายงานใน

อนาคต เนื่องจากผู้สําเรจ็การศกึษาต่างต้องการร่วมงานกบัองค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากรเขา้รบัการ

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพฒันาตนเองให้มี

ความรูค้วามสามารถเพิม่ขึ้น เพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการปฏบิตัิงาน รวมไปถึงการทีม่โีอกาส

ไดร้บัการเลื่อนตําแหน่งใหส้งูขึน้และเตบิโตในสายอาชพีได ้ดงันัน้ หากองคก์รมเีสน้ทางความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ (CareerPath) ที่ชัดเจน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับองค์กรของ

ผู้สําเรจ็การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกรีติกา สนิสุวรรณ (2557) ทําการศกึษา การเลอืก

ประกอบอาชพีของนักเรยีนโรงเรยีนธรรมจารนิีวทิยา โดยพบว่า ปัจจยัจูงใจด้าน โอกาสก้าหน้าใน

อาชพี มผีลต่อการเลอืกประกอบอาชพี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวรวพิชัร์ งามพทัธวชิย์ (2559) 

ทําการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทํางานตําแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีกับบริษัท

ตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยพบว่า ปัจจยัดา้นโอกาส

ในการเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถ มผีลต่อการเลอืกประกอบอาชพี  

 2.4 ปัจจยัจงูใจดา้นผลตอบแทน มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้

ปีที ่4 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ซึ่งผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่า นักศกึษาระดบัปรญิญา

ตรี ชัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจด้าน

ผลตอบแทน ในระดบัมาก ซึ่งผู้วจิยัมีความเหน็ว่า ความเหมาะสมของเงนิเดอืนที่ได้รบักบัระดบัผล

การศกึษาและความรูค้วามสามารถ จาํนวนโบนัส อตัราการปรบัเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เบี้ย
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เลี้ยง เงนิเดือนที่ได้รบักบัความรบัผิดชอบ สวสัดิการต่างๆ เช่นค่ารกัษาพยาบาล เงนิสมทบ และ

จํานวนวนัลาพกัร้อน เนื่องจาก ผลตอบแทนทัง้ในรูปแบบที่เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ เป็นสิง่ที่

ผู้สําเร็จการศึกษาคาดหวงัจากการปฏิบัติงาน หากองค์กรใดให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อความรู ้

ความสามารถ และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน ย่อมสง่ผลใหผู้ส้าเรจ็การศกึษาตดัสนิใจเลอืกทางาน

กบัองค์กรนัน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรวพิชัร์ งามพทัธวชิย์ (2559) ทําการศกึษา ปัจจยัที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกทางานตําแหน่งผู้ช่วยผูส้อบบญัชกีบับรษิทัตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 

แห่ง ของผู้สาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี โดยพบว่า ปัจจยัจูงใจด้านผลตอบแทน มีผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกทํางานตําแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบญัชีกบับรษิัทตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่งอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกรีตกิา สนิสุวรรณ (2557) ทําการศกึษา 

การเลอืกประกอบอาชพีของนักเรยีนโรงเรยีนธรรมจารนิีวทิยา โดยพบว่า ปัจจยัจูงใจดา้นผลตอบแทน  

มผีลต่อการเลอืกประกอบอาชพี  

 2.5 ปัจจยัจูงใจ ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน  มผีลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษา

ระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็นว่า 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งผู้วิจัยมี

ความเหน็ว่า องค์กรที่มคีวามมัน่คง มโีอกาสเติบโตในอนาคต และผูป้ฏบิตังิานมโีอกาสที่จะสามารถ

ปฏิบตัิงานในองค์กรได้ตลอดไปหากได้ปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐาน 

เนื่องจาก หากองค์กรมีสภาพการท างานที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมัน่ใจว่าตนเองสามารถ

ปฏิบตัิงานตามหน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ และจะสามารถประกอบอาชีพนัน้ได้ตามระยะเวลาที่

กําหนดหรอืตรงกบัความต้องการของตน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกีรติกา สนิสุวรรณ (2557) 

ทําการศกึษา การเลอืกประกอบอาชพีของนักเรยีนโรงเรยีนธรรมจารนิีวทิยา โดยพบว่า ปัจจยัจูงใจ

ดา้นความมัน่คงในชวีติ/พึง่พาตนเองได ้มผีลต่อการเลอืกประกอบอาชพี ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

นพอนันต์ เพยีรมัน่คง (2559) ทําการศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลในการเลอืกอาชพีของนักศกึษาสาขาการ

จดัการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต

บางพระ โดยพบว่า ปัจจยัจงูใจดา้นความมัน่คงในการทาํงาน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.15 มผีลต่อการเลอืก

ประกอบอาชพี ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรวพิชัร์ งามพทัธวชิย์ (2559) ทําการศกึษา ปัจจยัที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกทํางานตําแหน่งผู้ช่วยผูส้อบบญัชกีบับรษิทัตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 

แห่ง ของผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโดยพบว่า ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน มผีล

ต่อการเลอืกประกอบอาชพี 

 

 

ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ประโยชน์  

 1. นักศกึษาอาชพีควรรู้จกัตนเองให้ดเีสยีก่อน โดยเฉพาะในดา้นอุปนิสยั ความรูค้วามถนัด 

ความสามารถ ความสนใจ บุคลกิลกัษณะ สุขภาพ นิสยั ทศันคตเิกี่ยวกบัอาชพีนัน้ ๆ และฐานะทาง

เศรษฐกจิของครอบครวั 
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2. สถาบนัการศกึษาหรอืมหาวทิยาลยัควรมกีารแนะแนวอาชพีและให้ความรู้เกี่ยวกบัอาชพี

ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเลือกตัดสนิใจในการประกอบอาชีพนัน้ ๆ เพื่อจะได้เป็น

แนวทางทีด่ขีองนักศกึษาในอนาคต 

3. หน่วยงานการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน ควรปรบัมาตรฐานการเรยีน

การสอนใหม้รีะดบัทีเ่ท่าเทยีมกนั เพื่อไม่ใหเ้กดิความแตกต่างทางการศกึษา 

4. ภาครฐัควรเขา้มาให้การสนับสนุน ในเรื่องของโครงการ การฝึกงานนักศกึษาระหว่างปิด

ภาคเรยีน โดยร่วมจดัทํากบัองค์กรภาครฐัและเอกชน เพื่อใหน้ักศกึษาไดฝึ้กงานใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ

มปีระสบการณ์ก่อนทีจ่ะออกไปสมคัรงานและประกอบอาชพีนัน้ ๆ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ในการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของนักศกึษานัน้ ควรเจาะกลุ่มเป้าหมายที่

กําลงัจะจบการศกึษาจรงิซึ่งอาจจะต้องตดิต่อทีฝ่่ายทะเบยีนหรอื ฝ่ายแนะแนวของสถาบนัศกึษาต่างๆ 

และนําแบบสอบถามเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูกบัจาํนวนนักศกึษานัน้ จะทาํใหท้ราบแนวโน้มและเหตุผลในการ

ตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีนัน้ ดว้ยด ี

2. ควรศึกษาตลาดแรงงานในปัจจุบนัก่อน เพื่อสอดคล้องกบัสถานการณ์บ้านเมอืง จะเป็น

ประโยชน์ในการสรา้งแบบสอบถามใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ 
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