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บทคัดยUอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคk 1.เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปuจจัยจูงใจในอาชีพและปuจจัยการเลือกอาชีพที่มีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือก

อาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

กลุvมตัวอยvางที่ใช>ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานองคkกรเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 

คน  โดยใช>แบบสอบถามเปzนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข>อมูลสถิติที่ใช>ในการวิเคราะหkได>แกvคvาความถี่คvาร>อย

ละคvาเฉลี่ยและสvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด>วยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression

เลือกแบบ Stepwise) 

ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบวvา ปuจจัยจูงใจในอาชีพด>านความรับรู>ชื่อเสียงและเกียรติยศ (อาชีพ

แบบอยvาง) ด>านคvาตอบแทน ด>านแนวโน>มทางการตลาด ด>านความภูมิใจในอาชีพ และปuจจัยการเลือกอาชีพ 

ด>านทัศนคติ ด>านสภาพแวดล>อมสvวนบุคคลมีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของพนักงานองคkกร

เอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

คำสำคัญ : การตัดสินใจเลือกอาชีพ; การเลือกอาชีพ  
 

ABSTRACT 

The objective of this study were 1. to study career decision process of private enterprise 

employees in Bangkok province. 2. to study factors of career motivation and factors of career 
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choice mix affecting the career decision process of private enterprise employees in Bangkok 

province. 

The sample group was 400 people of Career Decision Making of Private Enterprise 

Employees in Bangkok Province. 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. in case of its had statistical significant and testing  of Multiple Regression (Stepwise). 

The results of the hypotheses testing showed that the factors of  in career motivation 

for  In recognition of fame and honor (Role model), Compensation, Market trends , Pride and 

factors of career choice for Attitude,  Personal environment affect to the career decision process 

in private enterprise employees in Bangkok province 

Keywords: Career choice decisions; Career selection 
 

บทนำ 

การประกอบอาชีพเปzนที่มาของรายได> เพื่อดำรงชีวิตโดยอาศัยปuจจัยทั้งสี่อยvางนี้มนุษยkไมvสามารถขาด

ได> เพราะเมื่อขาดแล>วอาจสvงผลตvอการดำเนินชีวิต ได>แกv อาหาร ที่อยูvอาศัย เครื่องนุvงหvม และยารักษาโรค ใน

อดีตน้ันปuจจัยท้ังส่ีอยvางผลิตข้ึนใช>เองในครอบครัว โดยไมvจำเปzนต>องใช>เงินซ้ือซ่ึงในปuจจุบันการดำรงชีวิตในสังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยีได>เปล่ียนแปลงไปอยvางรวดเร็วอีกท้ังประชาชนมีการศึกษามากข้ึน   

ในขณะเดียวกันปuญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเปzนสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองคkกร เนื่องด>วย

ทรัพยากรบุคคลเปzนหนึ่งในปuจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ นำไปสูvการบรรลุเป�าหมายอยvางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ดังนั้นในปuจจุบันองคkกรแตvละแหvงจึงหันมาให>ความสนใจกับการจัดการทรัพยากรบุคคลกันมาก

ขึ้น การมีบุคลากรที่มีความสามารถจะต>องมีการจัดการด>านบุคลากรทั้งด>านการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะ 

ความรู> ความสามารถและประสบการณkที่สvงเสริมกับตำแหนvงหน>าที่ที่ได>รับ องคkกรก็ต>องสร>างความพึงพอใจใน

รูปแบบสวัสดิการตvางๆที่ดีให>กับุคลากรของตน เพื่อให>บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได>เต็มกำลังความสามารถ

เพ่ือท่ีจะชvวยนำองคkกรให>บรรลุวัตถุประสงคk 

ปuญหาการสินใจเลือกอาชีพของตัวบุคคลเอง  คือการขาดความรู> ความเข>าใจในการประกอบอาชีพ จึง

ทำให>เกิดปuญหาการวvางงาน การทำงานในองคkกรได>ไมvเต็มท่ี  การเปลี่ยนงานหรือย>ายสายงานไมvตรงกับสาขาท่ี

ศึกษาไมvประสบความสำเร็จและยังมีอีกหลายบุคคลต>องการความชvวยเหลือเกี่ยวกับการให>คำปรึกษา แนะนำ 

อาชีพ คนสvวนใหญvจะต>องรู>ขีดความสามารถ สติปuญญา ความถนัด ความสนใจและความพร>อมในการเลือก

ประกอบอาชีพให>เหมาะสมกับตนเองพร>อมทั้งจะต>องมีความรู>ในเรื่องปuญหาเศรษฐกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล>ว 

เปzนที่ต>องการของตลาดแรงงานตลอดจนการฝ�กพัฒนาฝ�มือตนเองเพิ่มเติม เพื ่อให>คุณลักษณะเดvนในการ

ประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองให>บรรลุเป�าหมายและตอบสนองความต>องการของตนเอง 

 การตัดสินใจเลือกอาชีพนับเปzนขั้นตอนที่สำคัญ เพราะถ>าตัดสินใจเลือกอาชีพเหมาะสมแล>วจะทำให>เรา

มีความสุขและมีความก>าวหน>าในชีวิตประจำวันในแตvละวัน ทุกคนมีการตัดสินใจอยูvตลอดเวลาและบางครั้งต>อง
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ตัดสินใจหลายเร่ืองซ่ึงทุกเร่ืองอาจมีความสำคัญและจำเปzนสำหรับตัวเรา การตัดสินใจเปzนส่ิงสำคัญและหลีกเล่ียง

ไมvได> การตัดสินใจที่ดีต>องรู>หลักการ วิธีการและขั้นตอน เพื่อจะได>ตัดสินใจให>ดีที่สุดไมvคิดเปzนเรื่องของโชคลาง     

การฝ�กการตัดสินใจเลือกอาชีพต>องเรียนรู>กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ รู>วิธีการ และรูปแบบของการ

ตัดสินใจเลือกอาชีพ นับวvาเปzนเร่ืองสำคัญอยvางย่ิงในชีวิตของมนุษยkอาจกลvาวได>วvา “งานคือชีวิต”   

ดังนั้นผู>วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพ เพราะเปzนสิ่งสำคัญและหลีกเลี่ยงไมvได>

การตัดสินใจที่ดีต>องรู>หลักการิวิธีการและขั้นตอน เพื่อจะได>ตัดสินใจให>ดีที่สุดไมvคิดเปzนเรื่องของโชคลาง การ

ตัดสินใจการเลือกอาชีพที่เหมาะสมตรงกับความชอบสvงผลให>การทำงานมีความมั่นคงและยังสามารถทำงาน

ให>กับองคkกรได>อยvางเต็มท่ี เพื่อตอบสนองปuจจัยที่จะสvงผลให>การทำงานมีความสุขอยvางยั่งยืน ทั้งที่มาจากภายใน

และภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งกvอให>เกิดแรงผลักดันให>บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต>องการตามท่ี

คาดหวัง การเลือกอาชีพจะแตกตvางกันไป ซึ่งการเลือกอาชีพของบุคคลมีความสัมพันธkกับบุคลิกภาพและ

สภาพแวดล>อมที่เหมาะสม เพื่อกระตุ>นด>วยความต>องการทำให>กลายมาเปzนทัศนคติในการเลือกอาชีพ อาชีพของ

บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงได> เมื่อบุคคลนั้นเชื่อวvาอาชีพใหมvนั้นสามารถตอบสนองความต>องการได>ดีกวvาอาชีพเดิม 

ท่ีสำคัญบุคคลแตvละคนจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีแตกตvางกัน  
 

วัตถุประสงค6ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

2.เพื่อศึกษาปuจจัยจูงใจในอาชีพและปuจจัยการเลือกอาชีพที่มีผลตvอกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ

ของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ประชากรตัวอยvางคือ พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู>วิจัยไมvทราบจำนวน

ประชากรท่ีแนvนอน จึงใช>วิธีการสุvมตัวอยvาง ขนาดกลุvมตัวอยvางจำนวน 400 ตัวอยvาง 

2. ตัวแปรท่ีเก่ียวข>องกับการศึกษา ประกอบด>วย 

ตัวแปรอิสระคือ ปuจจัยจูงใจในอาชีพ ประกอบด>วยปuจจัยด>านตvางๆคือ ด>านคvานิยม ด>านความรับรู>

ชื่อเสียงและเกียรติยศ (อาชีพแบบอยvาง) ด>านความเข>าใจที่เกี่ยวข>องกับคน/ข>อมูล ด>านความภูมิใจในอาชีพ ด>าน

แนวโน>มทางการตลาด ด>านลักษณะงาน ด>านคvาตอบแทนและด>านโอกาสในความก>าวหน>า และปuจจัยการเลือก

อาชีพ ประกอบด>วยปuจจัยด>านตvางๆคือ ด>านบุคลิกภาพ ด>านสภาพแวดล>อมสvวนบุคคล และด>านทัศคติ 

ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ประกอบด>วยปuจจัยด>านตvางๆคือ 

ด>านการรับรู>ถึงปuญหา ด>านการค>นหาข>อมูล ด>านการประเมินทางเลือก ด>านการตัดสินใจ และด>านพฤติกรรม

ภายหลังการตัดสินใจ 
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ประโยชน6ท่ีคาดวUาจะไดjรับ  

1.เพื่อเปzนแนวทางให>สถานประกอบการที่มีความต>องการแรงงานใช>เปzนแนวทางในการวางแผนและ

สร>างแรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให>เกิดความสนใจเขาทำงาน 

2.เพื่อให>พนักงานองคkกรเอกชนหรือบัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาใช>เปzนแนวทางพัฒนาความสามารถใน

การเลือกอาชีพให>สอดคล>องกับลักษณะตนเอง 

3.ทราบถึงปuจจัยท่ีมีผลตvอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพซ่ึงจะเปzนข>อมูลให>ฝ�ายแนะแนวโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยใช>เปzนข>อมูลชvวยวางแผนการเลือกอาชีพให>นักเรียนหรือนักศึกษา  

4. เพ่ือให>นักวิจัยท่ีสนใจได>นำผลการวิจัยไปตvอยอดการวิจัยตvอไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ผู>วิจัยได>ศึกษาค>นคว>าแนวคิด ทฤษฎีและข>อมูลท่ีเก่ียวข>องกับบทความทางวิชาการตvางๆ รวมไปถึง

งานวิจัยท่ีเก่ียวข>องกับงานวิจัย ดังน้ี 

ปlจจัยจูงใจในอาชีพ 

ดjานคUานิยม ทฤษฎีการเลือกอาชีพของแฟรงคk พารkสันสk อ>างอิงใน เอกรินทรk ศุภรณkพานิช (2557) 

หน>า 31 และ 33 ได>กลvาววvา คvานิยมมีอิทธิพลตvอการเลือกอาชีพ เปzนต>นวvาคนท่ีมีความเมตตาชอบชvวยเหลือ

เพ่ือนมนุษยkอาจเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะหk แพทยk พยาบาล คนท่ียึดถือความเปzนธรรมในสังคมอาจเลือก

อาชีพ นักกฎหมาย แพทยk พยาบาล เปzนต>นและ Ginzberg et. Al (1967) อ>างอิงใน บทคัดยvอ น้ำทิพยk บุตรทศ 

วรรณภา ลือกิตินันทk (2558) หน>า 130 ท่ีกลvาววvา คvานิยมและการตัดสินใจพัฒนาการด>านอาชีพ เก่ียวข>องกับ

อิทธิพลของประสบการณkในวัยเด็ก เปzนกระบวนการตvอเน่ืองในวัยตvางๆ การท่ีบุคคลจะประสบความสำเร็จใน

อาชีพข้ึนกับวvาบุคคลน้ันจะต>องเลือกอาชีพได>เหมาะสมกับตัวเขาและมีวิธีทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่ิงเหลvานี

พัฒนามาในแตvละวัยของชีวิต 

ดjานความรับรูjชื่อเสียงและเกียรติยศ (อาชีพแบบอยUาง) นนทยา ศิริคุณ (2553) ที่กลvาววvา แรงจูงใจ

ด>านชื่อเสียง แรงจูงใจด>านชื่อเสียงมีมากขึ้นทุกทีในสังคมไทย โดยเฉพาะในสังคมระดับชนชั้นกลาง ชื่อเสียงเปzน

สิ่งที่ไมvสามารถสัมผัสได> ความต>องการด>านชื่อเสียงเปzนการกำหนดขีดจำกัดของบุคคล บุคคลบางคนพึงพอใจกับ 

ช่ือเสียงในระดับชุมชนเทvาน้ัน แตvบางคนก็แสวงหาช่ือเสียงในระดับชาติหรือระนานาชาติ ซ่ึงเปzนความต>องการใน

ระดับสูง อยากเดvนในสังคม เปzนที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายในเรื ่องตvางๆ เชvน ยอมรับในเรื ่องความรู>

ความสามารถ และ รวิพัชรk งามพัทธวิชยk (2559) ความต>องการด>านเกียรติยศช่ือเสียงเปzนความต>องการการได>รับ

การยกยvองและนับถือ โดยสามารถแบvงได>เปzน 2 ลักษณะคือ ความต>องการนับถือตนเองคือ ความต>องการมี

อำนาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และความต>องการได>รับการยกยvองนับถือจากผู>อื่นคือ ความต>องการมีชื่อเสียง

เกียรติยศ การยอมรับยกยvองจากผู>อ่ืน 

ปlจจัยความเขjาใจเกี่ยวกับคน/ขjอมูล ไพลิน บรรพโต (2561) ได>ให>ความหมายการศึกษาเกี่ยวกับงาน

อาชีพเพื่อให>เกิดความรู>ความเข>าใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ คุณลักษณะของงานอาชีพ และบริบทของงานใน

อาชีพ การเตรียมความพร>อมกvอนเข>าสูvอาชีพ ในปuจจุบันสถาบันการศึกษามักจะทดสอบความพร>อมในการ
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ประกอบอาชีพด>วยการให>เข>าไปสัมผัสกับอาชีพน้ันๆ กvอนการเข>าศึกษาเลvาเรียนและทฤษฎีการเลือกอาชีพของโร 

(1966 ) บุคคลแตvละคนมีชีวิตที่แตกตvางกัน ซึ่งเปzนผลมาจากพันธุกรรมและประสบการณkในวัยเด็กจะถูกกระตุ>น

ด>วยความต>องการ ทำให>กลายมาเปzนทัศนคติในการเลือกอาชีพ นอกจากน้ันประสบการณkจะมีรูปแบบการดำเนิน

ในวัยเด็กท่ีมีลักษณะแตกตvางกัน มีอิทธิพลตvอการหลvอหลอมบุคลิกและนำไปสูvการเลือกอาชีพท่ีแตกตvาง 

ดjานความภูมิใจในอาชีพ ศุภลักษณk พรมศร (2558) ได>กลvาววvา จะเน>นให>งานประสบความสำเร็จตาม 

เป�าหมายที่วางไว> โดยเฉพาะในพนักงานโรงงานที่ต>องทำให>เสร็จทันเวลา และผลิตได>ปริมาณตรงตามที่ลูกค>า

ต>องการ ดังนั้นหัวหน>าที่มีภาวะผู>นำที่เน>นงานจึงมีสvวนสำคัญที่ต>องกระตุ>นให>พนักงานทำตามเป�าหมายให>เสร็จ 

และ ไพลิน บรรพโต (2561) ได>ให>ความหมาย วิธีที่ชvวยสร>างความภูมิใจในอาชีพได> คือ 1) ตั้งเป�าหมายในการ

ทำงาน 2) ทำอยvางเต็มที่ การที่บุคคลน้ันๆได>ลงมือทำอยvางสุด ความสามารถ 3) ทำในสิ่งที่รัก ไมvวvาใครก็ต>องมี

ความฝuน หรือสิ่งที่อยากทำกัน แม>วvาบางทีจังหวะในชีวิตจะไมvเปzนใจก็ตาม 4) การชvวยเหลือคนอื่นแนvนอนวvา

บุคคลน้ันๆ ไมvได>ทำงานทุกอยvางสำเร็จได>ด>วยคนเดียว  

ดjานแนวโนjมทางการตลาด ปรารถนา พลอภิชาติ (2553) ได>กลvาววvาแนวโน>มของตลาดแรงงาน เปzน

ข>อมูลเกี่ยวกับความต>องการผู>ทำงานในด>านตvางๆในปuจจุบัน และการพยากรณkที่จะมีความต>องการเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557) ปuจจุบันการพัฒนาในทุกด>านไมvวvาด>านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองประเทศตvางๆ ต>องพึ่งพาอาศัยกันและกัน การติดตvอทางเศรษฐกิจการค>า และการมีความสัมพันธk 

ระหวvางประเทศในด>านตvางๆ ข>อมูลขvาวสารตลาดแรงงานจึงเปzนสิ่งจำเปzนและมีความสำคัญอยvางยิ่ง และ

เครือขvายของข>อมูลขvาวสารตลาดแรงงานระหวvางประเทศเปzนเรื่องที่องคkการแรงงานระหวvางประเทศให>ความ

สนใจและให>การสนับสนุน เพ่ือให>มีการบริหารและการใช>แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ดjานลักษณะงาน พนิตา พรหมรัตนk (2556) จากการสัมภาษณkในงานวิจัยชิ้นนี้พบวvา การศึกษาปuจจัย

ด>านลักษณะงานที่มีความอิสระนั้น ประกอบไปด>วย 3 ด>านคือ การไมvอยูvภายใต>กฎเกณฑk  ไมvมีคนคอยบังคับ 

และการกำหนดทิศทางการทำงานด>วยตนเองทั้ง 3 ด>านนี้แสดงให>เห็นวvาลักษณะงานที่กvอให>เกิดความอิสระน้ัน

เปzนปuจจัยจูงใจที่สvงผลอยvางมากตvอการเลือกประกอบอาชีพ เปzนติวเตอรkในกลุvมเจนเนอเรชั่นวาย งานวิจัยชิ้นน้ี

ยังพบวvาการไมvอยูvภายใต>กฎเกณฑk ข>อระเบียบบังคับ นั้นสามารถนำมาสูvการกำหนดทิศทางในการทำงานได>ด>วย

ตนเอง และธีระวนิช (2553) หน>า 453 ได>อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแบบจำลองลักษณะงานสามารถนำไปใช>

ในการออกแบบงานเพื่อสร>างแรงจูงใจให>กับพนักงานได>เปzนอยvางดี ซึ ่งเกี ่ยวข>องกับองคkประกอบสำคัญ 3 

ประการ คือ ลักษณะงานหลัก สภาพทางจิตวิทยาท่ีสำคัญ และผลท่ีคาดวvาจะได>รับลักษณะงาน  

ดjานคUาตอบแทน นนทยา ศิริคุณ (2553) ที่กลvาววvา แรงจูงใจด>านการเงิน เปzนแรงจูงใจที่สลับซับซ>อน

และสัมพันธkกับความต>องการทุกประเภททุกระดับ คุณลักษณะที่เดvนและสำคัญที่สุดของเงินคือ เปzนตัวแทน ใน

การแลกเปลี่ยน สิ่งที่เงินสามารถซื้อได>นั้นไมvใชvตัวเงินโดยตรง แตvเปzนคุณคvาของเงิน ตัวเงินนั้นไมvได>มีความสำคัญ 

แตvเปzนตัวแทนของความต>องการใดๆที่บุคคลต>องการให>เปzนตัวแทน และ พนิตา พรหมรัตนk (2556) จากการ

วิเคราะหkความคิดเห็นของผู>ให>สัมภาษณk ผู>วิจัยสามารถสรุปได>วvาผลตอบแทนที่ผู>ให>สัมภาษณkทั้งหมดได>รับน้ัน

สามารถแบvงออกได>เปzน 2 ประเภทคือ ผลตอบแทนทางตรงที่เปzนตัวเงิน และผลตอบแทนทางอ>อมที่ไมvใชvตัวเอง 
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ความสำเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิรายได>หรือคvาตอบแทน พบวvาผู>ให>สัมภาษณkสvวนใหญvเริ่มเข>าสูvการประกอบอาชีพการ

เปzนติวเตอรk โดยเลือกจากคvาตอบแทนเปzนหลัก  

ดjานโอกาสในความกjาวหนjา พนิตา พรหมรัตนk (2556)  ความก>าวหน>า พบวvาความก>าวหน>าที่ผู>ให>

สัมภาษณkนั้นไมvใชvความก>าวหน>าทางตำแหนvงหรือหน>าที่การงาน เนื่องจากการประกอบอาชีพเปzนติวเตอรkเปzน

อาชีพที่ไมvมีตำแหนvงหรือฐานเงินเดือน ซึ่งความก>าวหน>านั้นเปzนในรูปแบบของความท>าทายความสามารถของตัว

บุคคลวvาผู>ให>สัมภาษณkสามารถที่จะทำและผvานความท>าทายนี้ได>หรือไหม และ ปาริฉัตร ตู>ดำ (2556) บทความน้ี

มีวัตถุประสงคkเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธkเชิงสาเหตุของปuจจัยที่มีผลตvอ 

ความก>าวหน>าในอาชีพของผู>บริหารสตรีในองคkกรภาครัฐ ซึ่งแสดงรูปแบบความสัมพันธkระหวvางทุนมนุษยk ความ

เชื่อมั่นในความสามารถของตน ความผูกพันในอาชีพที่มีความสัมพันธkตvอความก>าวหน>าในอาชีพ ทั้งทางตรงและ

ทางอ>อม  
 

ปlจจัยการเลือกอาชีพ  

ดjานบุคลิกภาพ Jackson & Hisrich (1996)  PP. 287-290 ลักษณะบุคลิกภาพ ได>แกv การมีวินัยใน

ตนเอง ไหวพริบและเชาวkปuญญา ความคิดสร>างสรรคkความยืดหยุvน การรู>จักปรับตัว การมีแรงจูงใจในตนเอง 

ความมุvงม่ัน ความสงvางามและความนvาเช่ือถือ ดังน้ันการท่ีสามารถเลือกสรรผู>แทนเวชภัณฑkท่ีมีความสามารถและ

มีคุณสมบัติด>านบุคลิกภาพที่ดีในการประสบความสําเร็จได>ยvอมสvงผลด>านความสำเร็จและประสิทธิภาพในการ

ทํางานที่ดี และ เอกรินทรk ศุภรณkพานิช  (2557) บุคลิกภาพนั้นนอกจากจะเปzนตัวชvวยสvงเสริมให>บุคคลแตvละคน 

มีเอกลักษณkเฉพาะตัว และบvงบอกถึงลักษณะนิสัยสvวนตัวของแตvละบุคคลแล>ว ยังสามารถมีสvวนชvวยในการเลือก

อาชีพให>เหมาะสม  

ดjานสภาพแวดลjอมสUวนบุคคล  พิมพัตรา นาคบุตรศรี (2558) สภาพแวดล>อม ได>แกv สิ่งอำนวยความ

สะดวกในด>านตvางๆเชvน ที ่พักอาศัย การขนสvง สภาพแวดล>อมก็เปzนปuจจัยที ่สำคัญที่ชvวยในการตัดสินใจ

เนื่องจากวvากลุvมตัวอยvางต>องเลือกจากความปลอดภัย และความมั่นคงให>กับตัวเอง และ ธีรยุทธ แก>วเกร็ด 

(2560) สภาพแวดล>อมที่สvงผลให>ตนเองมีความสุข ทั้งนี้โดยทั่วไปการเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้นส่ิงสำคัญจะต>อง

ให>เปzนไปตามแนวถนัดของแตvละคนเปzนสำคัญ แนวถนัดนี้ถือเปzนความสามารถเฉพาะตัวของแตvละบุคคล หาก

ได>รับการฝ�กฝนหรือได>รับการศึกษาเพิ่มเติมให>ตรงกับแนวถนัดของเขาอีกก็จะยิ่งเปzนแนวทางที่ดีที่สุดในการที่จะ

เลือกอาชีพสำหรับผู>น้ัน  

ดjานทัศนคติ ณชพัฒนk อัศวรัชชนันทk (2554) ทัศนคติ หมายถึง ความโน>มเอียงทางความรู>สึกนึกคิดท่ี

จะตอบสนองตvอสิ่งหน่ึงๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ด>านชอบหรือไมvชอบ ความโน>มเอียงทางความรู>สึกนึกคิดน้ี

เกิดจากการเรียนรู> ทัศนคติ เปzนความฝuงแนvนของกลุvมของความเช่ือของบุคคลท่ีมีตvอแงvมุม คุณลักษณะตvางๆของ

วัตถุหนึ่งๆ ความเชื่อ นี้สามารถอธิบายได>ด>วยแบบจำลองทัศนคติจากหลายลักษณะ ลักษณะของทศันคติเปzน

สvวนผสมของทั้งข>อเท็จจริงและความเชื่อเปzนการเก็บความถูกใจ ไมvถูกใจของ สินค>าไว> และ ธีรยุทธ แก>วเกร็ด 

(2560) ทัศนคติในการประกอบอาชีพ หมายถึง ความรู>สึกและความคิดเห็นที่พนักงานมีตvออาชีพที่ตนทำอยูv
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ในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทำให>พนักงานพร>อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด>วยพฤติกรรมอยvาง

เดียวกันตลอด Munn (1971) โดยเกิดจากองคkประกอบ 3 ด>าน ได>แกv ด>านความรู> ด>านความรู>สึก ด>านพฤติกรรม 
 

กระบวนการตัดสินใจ  

ดjานการรับรูjปlญหาหรือความจำเปsน ธีรยุทธ แก>วเกร็ด (2560) หน>า 38 ได>กลvาวไว>วvา การตระหนักใน

ปuญหาหมายถึง การค>นหาปuญหาและตระหนักถึงความสำคัญของปuญหากvอนการระบุและวิเคราะหkสาเหตุของ

ปuญหา โดยอาจเร่ิมจากระบุสภาพและขอบเขตของปuญหากvอนและพยายามค>นหาในแนวกว>างวvามีปuจจัย

อะไรบ>างท่ีกvอให>เกิด และ ปuญหาทิพยk บุตรทศ (2558) ได>กลvาววvา การตัดสินใจเลือกอาชีพต>องประกอบด>วย

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความม่ันใจท่ีจะประกอบอาชีพ 

ดjานการคjนหาขjอมูล บุญญรัตนk สัมพันธkวัฒนชัย (2559) หน>า 6 ได>รับยกยvองวvาเปzนบิดาแหvงทฤษฎี

การตัดสินใจ ได>ให>ความหมายของการค>นหาทางเลือกเปzนขั้นตอนของการรวบรวมข>อมูลเพื่อนํามาพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจ การประเมินทางเลือก เปzนขั้นตอนของการคิดวิเคราะหkจากข>อมูลที่ได>เพื่อหาหนทางตvางๆ 

ในการดําเนินการในขั้นตอนตvอไป และ วิลาวัณยk ฤทธิ์ศิริ (2559) ได>กลvาววvาการแสวงหาข>อมูลหากต>องการถูก

กระตุ>นมากขึ้นและเปzนสิ่งที่สามารถตอบสนองในสิ่งที่อยากทำได>โดยการกระตุ>นทำให>ผู>ตัดสินใจเลือกมีแนวโน>ม

ในการค>นหาข>อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในสิ่งที่ต>องการ ซึ่งแหลvงข>อมูลที่ใช>ในการค>นหามีหลากหลายชvองทางในการ

ตัดสินใจเชvนแหลvงธุรกิจ (Commercial Search) เปzนแหลvงขvาวสารท่ีได>ข>อมูลบริษัทขอบเขตหน>าท่ีบริษัทระบุไว> 

ดjานการประเมินทางเลือก  บุญญรัตนk สัมพันธkวัฒนชัย (2559) หน>า 6 ได>ให>ความหมายของ การ

ประเมินทางเลือกเปzนขั้นตอนของการคิดวิเคราะหkจากข>อมูลที่ได>เพื่อหาหนทางตvางๆในการ ดําเนินการใน

ขั้นตอนตvอไป และการเลือกทางเลือกเมื่อได>ประเมินทางเลือกแล>วก็ถึง ขั้นตอนการดําเนินการเลือกทางเลือกท่ี

เหมาะสมและดีท่ีสุด และ ธีรยุทธ แก>วเกร็ด (2560) หน>า 38 ได>กลvาวไว>วvาการประเมินและตัดสินใจเลือก โดยจัด

อันดับความสำคัญทางเลือกแล>วใช>วิจารณญาณประเมินทางเลือกให>เหมาะสมกับสภาพและความสำคัญของ

ปuญหา จากน้ันจึงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยคำนึงถึงความสอดคล>องกับวัตถุประสงคkท่ีต้ังไว>เปzนหลักและคำนึงถึงวvา

เปzนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไมv และสามารถนำเอาไปปฏิบัติได>หรือไมv จากนั้นจึงนำทางเลือกไป

ปฏิบัติโดยการตัดสินใจท่ีไมvสามารถนำมาปฏิบัติได>ถือวvาเปzนการตัดสินใจท่ีไมvมีประสิทธิภาพ 

ดjานการตัดสินใจ Herbert A. Simon บุญญรัตนk สัมพันธkวัฒนชัย (2559) หน>า 6 ได>ให>ความหมาย

ของการตัดสินใจไว>วvา เปzนกิจกรรมด>านเชาวkปuญญาท่ีจะใช>ข>อมูลและรวมถึงระบบสารสนเทศมาคิดวิเคราะหk เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ การนําข>อมูลที่ได>ศึกษามาทําการวิเคราะหk เพื่อหาแนวทางที่จะนําไปสูvการปฏิบัติและหลัง

จากนั้นก็ทําการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมท่ีคิดวvาดีที่สุดและนําไปปฏิบัติ และธีรยุทธ แก>วเกร็ด (2560) การ

ตัดสินใจด>วยการใช>เหตุผลไตรvตรอง ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้เปzนการตัดสินใจโดยใช>หลักเหตุผลและวิธีการท่ี

เหมาะสมเข>าชvวยเพื่อให>เกิดผลในทางที่ดีและถูกต>องที่สุดเปzนกระบวนการที่สำคัญในการเริ่มต>นปฏิบัติงานซ่ึง

ผลลัพธkของการตัดสินใจล>วนมีอิทธิพลตvอการดำเนินงานและอนาคตของตนเองโดยตรงจึงนับวvาเปzนส่ิงจำเปzน  

พฤติกรรมภายหลังการการตัดสินใจ ธีรยุทธ แก>วเกร็ด (2560) หน>า 38 การติดตามการดำเนินงาน 

เพื่อจะได>ทราบวvาการตัดสินใจได>ผลตามที่คาดหมายไว>หรือไมv หรือมีปuญหาและอุปสรรคใดในทางเลือกอาชีพท่ี
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ตัดสินใจไปแล>ว เพื่อจะได>หาทางแก>ไขได>อยvางทันทvวงทีจากแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 3 ทvานได>ให>แนวคิดและ

กำหนดขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว>ในลักษณะที่มีสาระที่คล>ายกันอยูvมาก โดยเริ่มมองที่ตัวของปuญหา

กvอนแล>วมาวิเคราะหkถึงสาเหตุ โดยหาทางเลือกเผ่ือไว>หลายๆทางและเลือกทางท่ีดีท่ีสุดแล>วนำไปแก>ปuญหา แล>วมี

การประเมินผลในการแก>ปuญหานั้น  และ ปรารถนา พลอภิชาติ (2553) การตัดสินใจเลือกอาชีพเปzนทักษะของ

การเรียนรู> คนที่พูดวvาเลือกอาชีพได>แล>วจำเปzนต>องได>รับการชvวยเหลือ เพราะอาจเลือกอาชีพจากความเข>าใจ

ผิดพลาดบางประการ ความสำเร็จในการเลือกอาชีพจะได>รับการประเมินจากทักษะการตัดสินใจที่ดีของบุคคล 

และคนเราไมvได>เกิดมาเพ่ือมีความเหมาะสมในอาชีพเดียว บุคคลอาจเหมาะสมกับอาชีพมากกวvาหน่ึงอาชีพก็ได> 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขjอง 

น้ำทิพยk บุตรทศ (2558) ได>ทำการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ และความก>าวหน>าใน

อาชีพพริตตี้เอ็มซี พบวvาปuจจัยที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพพริตตี้เอ็มซีคือ ความสามารถโดยเฉพาะการเปzน

คนท่ีกล>าแสดงออก และกล>าพูดในท่ีสาธารณะ รองลงมาคือ ด>านความต>องการ โดยเฉพาะไมvต>องการทำงานหนัก 

แตvได>คvาตอบแทนสูงโดยมีความชอบและมีความสนใจสvวนบุคคลในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ คvานิยม 

โดยเฉพาะเปลี่ยนสถานที่ทำงานบvอย ไมvจำเจและทำให>ได>ประสบการณkใหมvๆอยูvตลอดเวลา เมื่อพิจารณา 

แรงจูงใจในการประกอบอาชีพหลายด>าน คือความต>องการขั้นพื้นฐาน กลุvมตัวอยvางให>ความสำคัญด>านความ

ต>องการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะต>องการได>รับคvาตอบแทนที่เพียงพอในการดำรงชีวิต รองลงมา คือ ด>านความ

ต>องการทางสังคม โดยเฉพาะต>องการได>รับความรัก มิตรภาพ ความใกล>ชิด ผูกพันจาก เพื่อนรvวมงานและบุคคล

ทั่วไป และด>านความต>องการความสำเร็จ โดยเฉพาะต>องการเข>าสูvวงการบันเทิง สvวนความก>าวหน>าในอาชีพพ

ริตตี้เอ็มซี ให>ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพมากกวvาการวางแผนอาชีพ สvวนผลการทดสอบความสัมพันธk

ระหวvางการตัดสินใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ และความก>าวหน>าในอาชีพพริตตี้เอ็มซี พบวvาการตัดสินใจเลือกอาชีพ

และแรงจูงใจมีความสัมพันธkกับความก>าวหน>าในการเลือกอาชีพต>องประกอบด>วย ความสามารถ ความถนัด 

ความสนจ และความมั่นใจที่จะประกอบอาชีพ สvวนแรงจูงใจต>องประกอบด>วยความต>องการขั้นพื้นฐาน อันได>แกv 

คvาตอบแทน การยอมรับจากสังคมและความสำเร็จ  

ไพลิน บรรพโต (2561) ศึกษาเรื ่อง ปuจจัยที ่มีอิทธิพลตvอความต>องการเลือกประกอบอาชีพใน 

อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีในกรุงเทพและเขตปริมณฑล เปzน

งานว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ (Quantitative Research) ม ีร ูปแบบการว ิจ ัยเช ิงสำรวจ (Survery Research) มี

วัตถุประสงคkเพื่อศึกษาปuจจัยด>านประชากรศาสตรk ผลการศึกษา พบวvาโดย รวมกลุvมตัวอยvางมีคvาเฉลี่ยและคvา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข>อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหkข>อมูลด>านปuจจัยภายใน โดยรวมอยูvในระดับมาก ( 

=3.75) เมื่อ พิจารณาเปzนรายข>อ พบวvา ปuจจัยที่มีคvาเฉลี่ยอยูvในระดับมาก ได>แกv ปuจจัยการรับรู>เกียรติและ

ชื่อเสียง (อาชีพแบบอยvาง) ( = 4.40) รองลงมาคือ ปuจจัยความเข>าใจที่เกี่ยวข>องกับคน/ข>อมูล ( = 3.96) และ

ปuจจัยที่คvาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได>แกv ความภูมิใจในอาชีพ ( = 3.52) รองลงมาคือ ปuจจัยคvานิยม ( = 3.50) 

ปuจจัยทัศนคติ ( = 3.38) ตามลำดับ 5.1.3 การวิเคราะหkความคิดเห็นด>านปuจจัยภายนอก (Pull Factor) ผล

การศึกษาพบวvา กลุvมตัวอยvางมีคvาเฉลี่ยและคvาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข>อมูล เกี่ยวกับการวิเคราะหkข>อมูล
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ด>านปuจจัยภายนอกอยูvในระดับปานกลาง ( = 3.46) แตvเมื่อ พิจารณาเปzนรายข>อ พบวvาปuจจัยที่มีคvาเฉลี่ยอยูvใน

ระดับปานกลาง ได>แกv ปuจจัยคvาตอบแทน ( = 3.57) รองลงมาคือ ปuจจัยลักษณะงาน ( = 3.53) ปuจจัยโอกาสใน

ความก>าวหน>า ( = 3.45) และปuจจัยแนวโน>มทางการตลาด ( = 3.32) ตามลำดับ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปzนการวิจัยแบบไมvทดลอง แล>วนำข>อมูลน้ันมาวิเคราะหk โดยการเก็บข>อมูลจะใช>

เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามเม่ือเก็บข>อมูลแล>วจึงทำการวิเคราะหkข>อมูลด>วยวิธีการวิเคราะหkทางสถิติ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมv

สามารถรู>จำนวนประชากรที่แนvนอนได>ผู>วิจัยจึงได>ใช>วิธีการเป«ดตารางที่คvาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ได>ที่ 0.05 

หรือคิดเปzนคvาความคลาดเคลื่อนท่ี 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเป«ดตารางขนาดกลุvมตัวอยvาง

ของ Yamane (1973) ได>ขนาดของกลุvมตัวอยvางจำนวน 400 คน 

 เครื่องมือที่ใช>ในการวิจัยครั้งนี้ได>แกv แบบสอบถามทั้งแบบปลายป«ดและแบบปลายเป«ดโดยในสvวนของ

แบบสอบถามปลายป«ด โดยแบบสอบถามถูกแบvงออกเปzน 5 สvวน ดัง ตvอไปน้ี 

สUวนท่ี1 เปzนคำถามเก่ียวกับปuจจัยสvวนบุคคลของผู>ตอบคำถาม ข>อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู>ตอบแบบสอบถาม

ได>แกv เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลำเนาเดิม ระดับการศึกษา รายได>ตvอเดือน ประสบการณkในการทำงาน เคย

ทำงานมาแล>วก่ีแหvง ตำแหนvงหน>าท่ีในปuจจุบันโดยเปzนคำถามปลายป«ดแบบให>เลือกตอบจำนวน 9 ข>อ 

สUวนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปuจจัยจูงใจในอาชีพ แบvงเปzน 2 ปuจจัยหลัก 1.ปuจจัยภายใน (Push 

Factors) ประกอบด>วยปuจจัยด>านตvางๆคือ ด>านคvานิยม ด>านความรับรู>ชื่อเสียงและเกียรติยศ (อาชีพแบบอยvาง) 

ด>านความเข>าใจท่ีเก่ียวข>องกับคน/ข>อมูล ด>านความภูมิใจในอาชีพท่ีมีอิทธิพลตvอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 

จำนวนรวม 11 ข>อ 2.ปuจจัยภายนอก (Pull Factors) ประกอบด>วยปuจจัยตvางๆคือ ด>านแนวโน>มทางการตลาด 

ด>านลักษณะงาน ด>านคvาตอบแทน และด>านโอกาสในความก>าวหน>า จำนวนรวม 12 ข>อ 

สUวนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกับปuจจัยการเลือกอาชีพ แบvงเปzนองคkประกอบ จำนวน 3 ด>าน ได>แกv  

1) ด>านบุคลิกภาพ 2) ด>านสภาพแวดล>อมสvวนบุคคล และ3) ด>านทัศนคติ จำนวนรวม 11 ข>อ 

สUวนที่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน แบvงเปzน 

กระบวนการ 1) การตระหนักในปuญหา 2) การระบุและวิเคราะหkสาเหตุของปuญหา 3) การแสวงหาทางเลือก 4) 

การประเมินและตัดสินใจเลือก 5) พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ จำนวนรวม 15 ข>อ 

สUวนท่ี5 คำถามเหตุผลท่ีทำให>ทvานตัดสินใจเลือกทำงานในอาชีพปuจจุบันมีอะไรบ>าง  

สำหรับลักษณะคำถามสvวนที่ 2 สvวนที่ 3 และสvวนที่ 4 เปzนแบบมาตราสvวนประมาณคvาตอบ (Rating 

Scale) ของ Likert ซ่ึงจัดระดับการวัดข>อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับดังน้ี 

เห็นด>วยอยvางย่ิง = 5 เห็นด>วย = 4 ปานกลาง = 3 ไมvเห็นด>วย = 2 ไมvเห็นด>วยอยvางย่ิง = 1 
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สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะหkข>อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได> ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะหkการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูvในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปzนหลายปuจจัย พบวvาการตัดสินใจเลือกอาชีพของ

พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อยูvในระดับมากโดยเรียงตามลำดับได>แกv ด>านการตัดสินใจ ด>านการ

ประเมินทางเลือก ด>านการรับรู>ปuญหาหรือความจำเปzน ด>านพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ และด>านการ

แสวงหาข>อมูล 

2. ผลการวิเคราะหkปuจจัยจูงใจในอาชีพที่มีตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได>ดังน้ี 

2.1 ปuจจัยจูงใจในอาชีพ ด>านความรับรู>ชื่อเสียงและเกียรติยศ (อาชีพแบบอยvาง) ด>านคvาตอบแทน ด>าน

แนวโน>มทางการตลาด และด>านความภูมิใจในอาชีพมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร  

2.2 ปuจจัยจูงใจในอาชีพ ด>านคvานิยม ด>านความเข>าใจที่เกี่ยวข>องกับคน/ข>อมูล ด>านลักษณะงาน และ 

ด>านโอกาสในความก>าวหน>าไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

3. ผลการวิเคราะหkปuจจัยการเลือกอาชีพที่มีตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัยได>ดังน้ี 

3.1 ปuจจัยการเลือกอาชีพ ด>านทัศนคติ และด>านสภาพแวดล>อมสvวนบุคคลมีผลตvอการตัดสินใจเลือก

อาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  

3.2 ปuจจัยการเลือกอาชีพ ด>านบุคลิกภาพไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร  
 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคkได> ดังน้ี  

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูvในระดับ

มาก  

1.1 ด>านการรับรู>ปuญหาหรือความจำเปzนของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 

อยูvในระดับมาก โดยผู>วิจัยมีความคิดเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นสvวนใหญv

วvา ความมั่นใจวvาความสามารถที่มีอยูvจะสามารถทำให>ประกอบอาชีพอยvางมีประสิทธิภาพในการทำงานในอาชีพ

นั้นๆ ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ของ ปาริฉัตร ตู>ดำ (2556) ได>กลvาววvา ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน ความ

ผูกพันในอาชีพที่มีความสัมพันธkตvอความก>าวหน>าในอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ>อม น้ำทิพยk บุตรทศ (2558) ได>
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กลvาววvา การตัดสินใจเลือกอาชีพต>องประกอบด>วยความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความมั่นใจที่จะ

ประกอบอาชีพ  

1.2 ด>านการค>นหาข>อมูล ของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูvในระดับมาก 

โดยผู>วิจัยมีความคิดเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นสvวนใหญvวvาได>เข>าไปหา

ข>อมูลบริษัท ขอบเขตหน>าที่กvอนที่ทvานจะตัดสินใจทำงาน ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ธนัท สุขวัฒนาวิทยk (2558) 

ได>กลvาววvา การเสาะแสวงหาข>อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปuญหาก็ต>องแสวงหาหนทางแก>ไข โดย

หาข>อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือชvวยในการตัดสินใจ จากแหลvงข>อมูลตvอไปน้ี 1) แหลvงบุคคล (Personal Search) เปzนแหลvง

ขvาวสารที่เปzนบุคคล 2) แหลvงธุรกิจ (Commercial Search) เปzนแหลvงขvาวสารที่ได> ณ จุดขายสินค>า บริษัท 3) 

แหลvงขvาวท่ัวไป (Public Search) เปzนแหลvงขvาวสารที่ได>จากสื่อมวลชนตvางๆ 4) จากประสบการณkของผู>บริโภค

เอง (Experimental Search) เปzนแหลvง ขvาวสารท่ีได>รับจากการลองสัมผัสตรวจสอบ  

1.3 ด>านการประเมินทางเลือกของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูvในระดับ

มาก โดยผู>วิจัยมีความคิดเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นสvวนใหญvวvามีการ

เปรียบเทียบคุณสมบัติของบริษัทกvอนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ของ Herbert A. Simon 

อ>างอิงใน บุญญรัตนk สัมพันธkวัฒนชัย (2559) หน>า 6 การประเมินทางเลือก (Design Activity) เปzนขั้นตอนของ

การคิดวิเคราะหkจากข>อมูลที่ได>เพื่อหาหนทางตvางๆ ในการดําเนินการในขั้นตอนตvอไปและการเลือกทางเลือก 

(Choice Activity) เมื่อได>ประเมินทางเลือกแล>วก็ถึงขั้นตอนการดําเนินการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและดีท่ีสุด 

Fremont Shull ยังได>กลvาวไว>วvา การตัดสินใจเกิดจากคvานิยมของแตvละบุคคลโดยการใช>ดุลพินิจพิจารณาหา

ข>อเท็จจริง เพ่ือทําการเลือกทางเลือกท่ีคิดวvาจะสามารถตอบสนองความต>องการได> 

1.4 ด>านการตัดสินใจของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูvในระดับมาก โดย

ผู>วิจัยมีความคิดเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นสvวนใหญvวvาตัดสินใจเลือกอาชีพ

จากการไตรvตรองเปzนทางเลือกที่ดีที่สุดแล>ว ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ธีรยุทธ แก>วเกร็ด. (2560) การตัดสินใจด>วย

การใช>เหตุผลไตรvตรอง การตัดสินใจแบบนี้เปzนการตัดสินใจโดยใช>หลักเหตุผลและวิธีการที่เหมาะสมเข>าชvวย 

เพื่อให>เกิดผลในทางที่ดีและถูกต>องที่สุด เปzนกระบวนการที่สำคัญในการเริ่มต>นปฏิบัติงาน ซึ่งผลลัพธkของการ

ตัดสินใจล>วนมีอิทธิพลตvอการดำเนินงานและอนาคตของตนเองโดยตรงจึงนับวvาเปzนส่ิงจำเปzนอยvางย่ิง  

1.5 พฤติกรรมภายหลังการการตัดสินใจของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 

อยูvในระดับมาก โดยผู>วิจัยมีความคิดเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นสvวนใหญv

วvาอาชีพที่ทำปuจจุบันทำให>บรรลุเป�าหมายของชีวิตได> ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ของ ธีรยุทธ แก>วเกร็ด (2560) 

หน>า 38 การติดตามการดำเนินงาน เพื่อจะได>ทราบวvาการตัดสินใจได>ผลตามที่คาดหมายไว>หรือไมv หรือมีปuญหา

และอุปสรรคใดในทางเลือกอาชีพที่ตัดสินใจไปแล>วเพื่อจะได>หาทางแก>ไขได>อยvางทันทvวงที จากแนวคิดของ

นักวิชาการทั้ง 3 ทvานได>ให>แนวคิดและกำหนดขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไว>ในลักษณะที่มีสาระที่คล>ายกัน

อยูvมาก โดยเริ่มมองที่ตัวของปuญหากvอนแล>วมาวิเคราะหkถึงสาเหตุ หาทางเลือกเผื่อไว>หลายๆทางและเลือกทางท่ี

ดีท่ีสุดแล>วนำไปแก>ปuญหา แล>วมีการประเมินผลในการแก>ปuญหาน้ัน  
 



 12 

2.ปuจจัยจูงใจในอาชีพท่ีมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

2.1 ปuจจัยคvานิยม ไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครเลือกทำงานสามารถสร>างความประทับใจให>

ผู>อ่ืน ( ครอบครัว, คนรอบข>าง, สังคม ) ซ่ึงสอดคล>องกับแนวคิด  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของแฟรงคk พารkสันสk 

(Frank Parson) อ>างอิงใน เอกรินทรk ศุภรณkพานิช (2557) หน>า 31 และ 33 ท่ีกลvาววvา คvานิยมมีอิทธิพลตvอการ

เลือกอาชีพ เปzนต>นวvาคนท่ีมีความเมตตาชอบชvวยเหลือ เพ่ือนมนุษยkอาจเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะหk แพทยk 

พยาบาล คนท่ียึดถือความเปzนธรรมในสังคม อาจเลือกอาชีพนักกฎหมาย แพทยk พยาบาล เปzนต>น 

2.2 ด>านความรับรู >ชื ่อเสียงและเกียรติยศ (อาชีพแบบอยvาง) มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของ

พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู>วิจัยมีความเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครวvา

อาชีพที่เลือกทำงานชvวยให>ทvานเปzนที่รู>จักของคนทั่วไปซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ปาริชาติ จุลกะ (2555) อ>างอิงใน 

พัชรินทรk ชุติพงศkรุvงโรจนk (2558) หน>า 19 ที่กลvาววvา ลักษณะสำคัญของบุคคลที่เปzนบุคคลที่มีชื่อเสียงจะเปzน

เสมือนกระจกที่สะท>อนความฝuนของผู>บริโภค สvวนใหญvผู>บริโภคมักจะเปzนบุคคลที่มีวิถีชีวิตธรรมดา แตvทุกคน 

ปรารถนาที่จะมีชีวิตความเปzนอยูvที ่สวยงาม ร่ำรวย มีเกียรติยศ ซึ่งการที่ได>ทำงานกับบริษัทที่มีชื ่อเสียงก็

เปรียบเสมือนการได>สร>างเกียรติยศ ชื่อเสียงให>ตนเอง ดังนั้นช่ือเสียงขององคkกรจึงมีผลจูงใจให>บุคคลต>องการเข>า

ไปรvวมงานด>วยช่ือเสียง  

2.3 ด>านความเข>าใจที่เกี่ยวข>องกับคน/ข>อมูล ไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกร

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เลือกทำงาน

อาชีพมาจากที่ทvานเคยฝ�กงานหรือมีประสบการณk ซึ ่งสอดคล>องกับแนวคิด ไพลิน บรรพโต (2561) ได>ให>

ความหมายการศึกษาเก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือให>เกิดความรู>ความเข>าใจเก่ียวกับลักษณะของอาชีพ คุณลักษณะของ

งานอาชีพ และบริบทของงานในอาชีพการเตรียมความพร>อมกvอนเข>าสูvอาชีพในปuจจุบันสถาบันการศึกษามักจะ

ทดสอบความพร>อมในการประกอบอาชีพด>วยการให>เข>าไปสัมผัสกับอาชีพนั้นๆกvอนการเข>าศึกษาเลvาเรียน เชvน 

นักวิทยาศาสตรkทำงานกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และสารเคมี สvวนแพทยk พยาบาลต>องอยูvกับผู>ป�วยท่ีเปzนโรคตvางๆ

ในสภาพของโรงพยาบาลและภาระงานประจำซ่ึงมีสภาพการทำงานท่ีแตกตvางไปจาก ครู อาจารยk นักขvาวเปzนต>น  

2.4 ด>านความภูมิใจในอาชีพ มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvาพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครเห็นคุณคvา และมีความ

เชื่อมั่นในสายอาชีพที่ทvานเลือก ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ศุภลักษณk พรมศร (2558) ได>กลvาววvา จะเน>นให>งาน

ประสบความสำเร็จตามเป�าหมายที่วางไว> โดยเฉพาะในพนักงานโรงงานที่ต>องทำให>เสร็จทันเวลาและผลิตได>

ปริมาณตรงตามที่ลูกค>าต>องการ ดังนั้นหัวหน>าที่มีภาวะผู>นำที่เน>นงานจึงมีสvวนสำคัญที่ต>องกระตุ>นให>พนักงานทำ 

ตามเป�าหมายให>เสร็จ โดยผvานการวางระบบการทำงานที่เปzนขั้นตอน การแบvงหน>าที่รับผิดชอบของพนักงานมี

ความชัดเจนไมvคลุมเครือ ทำให>พนักงานรับรู>วvาตนเองต>องทำอะไรบ>างให>งานเสร็จตามเป�าหมายจึงเกิดเปzนความ

ภูมิใจและพึงพอใจในงาน  
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2.5 ด>านแนวโน>มทางการตลาด มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครวvาธุรกิจในสายอาชีพท่ี

ทำงานมีแนวโน>มที่จะขยายและเติบโตอยvางตvอเนื่อง ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ประวิทยk พุvมพา (2558) อ>างอิงใน 

ไพลิน บรรพโต (2561) หน>า 24 การวิเคราะหkการตลาดนั้นจำเปzนตvอนักการตลาดที่จะต>องวิเคราะหkปuจจัยหลาย

ประการเพื่อให>บรรลุเป�าหมายที่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดน้ันเปzนเรื่องที่สำคัญ เพราะสามารถ

สร>างโอกาสใหมvๆทางธุรกิจและสามารถพลิกสถานการณkเปzนอุปสรรคได> รวมไปถึงการพึ่งพาอุตสาหกรรม สvวน

ตัวอยvางแนวโน>มอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันได>แกv ความอvอนไหวทางด>านราคา อุปสงคkที่หลากหลาย และระดับของการ

ให>ความสำคัญกับการบริการ อีกท้ังแนวโน>มการบริหารจัดการระดับภูมิภาคก็อาจจะมีสvวนเก่ียวข>องด>วย  

2.6 ด>านลักษณะงานไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครเลือกลักษณะงานที่เลือกประกอบอาชีพมี

ความท>าทาย ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด พนิตา พรหมรัตนk (2556) จากการสัมภาษณkในงานวิจัยชิ้นนี้พบวvาความ

อิสระมีความสำคัญอยvางมากกับการเลือกประกอบอาชีพของคนผู>ประกอบอาชีพเปzนติวเตอรkเนื่องจากผู>ให>

สัมภาษณkไมvต>องการความรู>สึกอึดอัดในการทำงาน ความอิสระกvอให>เกิดการนำความสามารถของตนเองมาใช>ได>

อยvางเต็มที่ จากการศึกษาปuจจัยด>านลักษณะงานที่มีความอิสระนั้นประกอบไปด>วย 3 ด>านคือ การไมvอยูvภายใต>

กฎเกณฑk ไมvมีคนคอยบังคับ และการกำหนดทิศทางการทำงานด>วยตนเอง ทั้ง 3 ด>านนี้แสดงให>เห็นวvาลักษณะ

งานที่กvอให>เกิดความอิสระนั้นเปzนปuจจัยจูงใจที่สvงอยvางมากตvอการเลือกประกอบอาชีพเปzนติวเตอรkในกลุvมเจน

เนอเรช่ันวาย ซ่ึงมีความอิสระและไมvมีเจ>านาย  

2.7 ด>านคvาตอบแทนมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครเลือกทำงานมีสวัสดิการตvางๆอยvางเหมาะสม 

เชvน คvารักษาพยาบาล เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และวันหยุดลา เปzนต>น ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด พนิตา พรหมรัตนk 

(2556) จากการวิเคราะหkความคิดเห็นของผู>ให>สัมภาษณk ผู>วิจัยสามารถสรุปได>วvาผลตอบแทนที่ผู>ให>สัมภาษณk 

ท้ังหมดได>รับน้ันสามารถแบvงออกเปzน 2 ประเภทคือ ผลตอบแทนทางตรงท่ีเปzนตัวเงิน และผลตอบแทน ทางอ>อม

ที่ไมvใชvตัวเอง ความสำเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิ รายได>หรือคvาตอบแทน พบวvาผู>ให>สัมภาษณkสvวนใหญvเริ่มเข>าสูvการ

ประกอบอาชีพการเปzนติวเตอรk โดยเลือกจากคvาตอบแทนเปzนหลัก เน่ืองจากหากเปรียบเทียบรายได>จากการเปzน

ติวเตอรkกับการเปzนพนักงานในองคkกรในหนึ่งเดือนนั้นจะเห็นได>วvารายได>จากการประกอบอาชีพเปzนติวเตอรkน้ัน

สามารถสร>างรายได>มากกวvาการเปzนพนักงานในองคkกรถึงสามเทvา ซึ่งผลตอบแทนในเรื่องรายได>เปzนปuจจัยใจแรก

ท่ีมีผลตvอการเลือกประกอบอาชีพในตอนต>น  

2.8 ด>านโอกาสในความก>าวหน>า ไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครเลือกทำงานบริษัทที่มีการ

พัฒนาทักษะความรู>โดยการฝ�กอบรมศึกษาดูงาน ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด ปาริฉัตร ตู>ดำ (2556) ความนี้มี

วัตถุประสงคkเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาโมเดลความสัมพันธkเชิงสาเหตุของปuจจัยที่มีผลตvอ 

ความก>าวหน>าในอาชีพของผู>บริหารสตรีในองคkกรภาครัฐ ซึ่งแสดงรูปแบบความสัมพันธkระหวvางทุนมนุษยk 
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เกี ่ยวกับบทบาททางเพศ ความเชื ่อมั ่นในความสามารถของตน ความผูกพันในอาชีพที ่มีความสัมพันธkตvอ

ความก>าวหน>าในอาชีพท้ังทางตรงและทางอ>อม  
 

3. ปuจจัยเลือกประกอบอาชีพการประกอบอาชีพที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร 

3.1 ด>านบุคลิกภาพไมvมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งผู >วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครทราบเปzนอยvางดีวvาอาชีพที่เลือกควรมี

บุคลิกภาพ ลักษณะ นิสัยเชvนไร ที่จะชvวยสvงเสริมให>ประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด กล>าหาญ ณ 

นvาน (2557) คุณลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Characteristics) เปzนลักษณะเฉพาะของบุคคลเกี่ยวกับ

อารมณk ความสัมพันธkระหวvางบุคคล การแสดงออก ทัศนคติ การจูงใจ หรือพฤติกรรมของบุคคลแสดงออกใน 

สถานการณkท่ีแตกตvางกันออกไป  

3.2 ด>านสภาพแวดล>อมสvวนบุคคลมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ด>านระยะทางไป-กลับ

ระหวvางที่พักกับสถานทำงานมีสvวนในการเลือกอาชีพ ซึ่งสอดคล>องกับแนวคิด พิมพัตรา นาคบุตรศรี (2558) 

สภาพแวดล>อม ได>แกv ส่ิงอำนวยความสะดวกในด>านตvางๆเชvน ท่ีพักอาศัย การขนสvง สภาพแวดล>อมก็เปzนปuจจัยท่ี

สำคัญท่ีชvวยในการตัดสินใจเน่ืองจากวvากลุvมตัวอยvางต>องเลือกจากความปลอดภัยและความม่ันคงให>กับตัวเอง  

3.3 ด>านทัศนคติมีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง

ผู>วิจัยมีความเห็นวvา พนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานครท่ีเลือกทำงานกvอให>เกิดการเรียนรู>และเพิ่มพูน

ประสบการณkซึ่งสอดคล>องกับแนวคิดของ ไพลิน บรรพโต (2561) ปuจจัยทัศนคติที่มีตvออาชีพ ทัศนคติที่ดีตvอการ

อาชีพเปzนสิ่งที่สำคัญอยvางยิ่งที่จะทำให>มนุษยkดำรงดชีวิตอยvางมีความสุขเนื่องจากชีวิตของมนุษยkสvวนมากจะใช>

เวลากับการประกอบอาชีพ ดังนั้นหากได>ทำงานที่ตนเองชอบและถูกกับบุคลิกของตนก็จะทำให>เกิดการพัฒนา

งานอยvางตvอเน่ือง  
 

ขjอเสนอแนะ 

ขjอเสนอแนะการนำไปใชj 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้มีข>อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช>ประโยชนkเปzนแนวทางสำหรับผู>ประกอบการ

องคkกรเอกชนและผู>กำลังหางาน ดังน้ี  

ปuจจัยจูงใจในอาชีพ ที่มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

โดยฝ�ายบริหารทรัพยากรมนุษยkหรือฝ�ายบุคคลในองคkกรเอกชน สามารถนำผลการศึกษาไปใช>ได> ดังน้ี  

ผลการศึกษาพบวvา ปuจจัยจูงใจในอาชีพด>านความภูมิใจในอาชีพท่ีเห็นคุณคvาและมีความเชื่อมั่นในสาย

อาชีพที่เลือกมีความสัมพันธkกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงาน องคkกรเอกชนมีคvาเฉลี่ยมากที่สุด 

ดังนั้นฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคลควรมุvงเน>นการสร>างความเชื่อมั่นและเห็นคุณคvาขององคkกร พนักงานพึงระลึก

อยูvเสมอวvาตำแหนvงงานของตนเปzนงานท่ีมีเกียรติมีสvวนชvวยสร>างความภาคภูมิใจกับองคkกรและบุคคลแวดล>อมได>  

อันจะทำให>พนักงานทำงานและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน  
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ปuจจัยจูงใจในอาชีพ ด>านทัศนคติ มีผลตvอการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคkกรเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร โดยฝ�ายบริหารทรัพยากรมนุษยkหรือฝ�ายบุคคลในองคkกรเอกชนสามารถนำผลการศึกษาไป

ใช>ได> ดังน้ี  

ผลการศึกษาพบวvา ปuจจัยการเลือกประกอบอาชีพมีความสัมพันธkกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ

ของพนักงานโดยเฉพาะด>านทัศนคติในเรื่องอาชีพที่เลือกทำงานกvอให>เกิดการเรียนรู>และเพิ่มพูนประสบการณkที่มี

คvาเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นฝ�ายบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีวิธีการนโยบายอบรมหรือพัฒนาความรู>และศักรยภาพ

ของพนักงาน 
 

ขjอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังไป 

เพื่อให>ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตvอไปในทัศนะที่กว>างมากขึ้นอันจะเปzนประโยชนkในการ

อธิบายความสัมพันธkของปuจจัยที่สัมพันธkกับความจงรักภักดีตvอองคkกรที่มีความเกี่ยวข>องกัน ผู>ทำวิจัยจึงขอ

เสนอแนะประเด็นสำหรับการทำวิจัยคร้ังตvอไปดังน้ี  

1. แนะนำให>ทำการศึกษากับกลุvมประชากร/กลุvมตัวอยvาง ในองคkกรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก

องคkกรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจมีปuจจัยแวดล>อมท่ีตvางจากองคkกรภาคเอกชน 

  2. การศึกษาคร้ังตvอไปควรทำการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคูvไปกับวิจัย เชิงปริมาณเชvน การสัมภาษณkผู>

ลงทุน เจ>าของธุรกิจในแตvละชvวงเวลา เพ่ือให>ได>ข>อมูลท่ีดีในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน  

3. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวvางหัวหน>างานกับพนักงาน เพื่อได>ข>อมูลในสองมุมมองทั้งฝ�ายบริหาร

และฝ�ายปฏิบัติท่ีสvงผลให>ฝ�ายทรัพยากรบุคคลได>นำไปปรับใช>เปzนกลวิธีสร>างปuจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานตvอ 
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