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บทคัดยMอ 

          การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงคgเพื่อ (1) เพื่อศึกษาปpจจัยดDานประชากรณgศาตรg ไดDแกr เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดD ภูมิลำเนา ที่มีผลตrอปpจจัยการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปpจจัยดDานแรงจูงใจและ

ปpจจัยดDานทัศนคติในการประกอบอาชีพที่มีผลตrอการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปpจจัยการเลือก

งานของคนในกรุงเทพมหานครจำแนกตามดDานปpจจัยประชากรศาตรg กลุrมตัวอยrางที่ใชDในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรใน

จังหวัดกรุงเทพ จำนวน 400 คน โดยใชDแบบสอบถามเปzนเครื่องมือที่ใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล สถิติที่ใชDในการวิเคราะหg 

ไดDแกr ความถี่ คrารDอยละ คrาเฉลี่ย และสrวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดDวยสถิติการทดสอบแบบ T-Test สถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA หากพบความแตกตrางจะนำไปเปรียบเทียบเปzนรายคูr โดยใชDวิธีของ LSD 

และใชDสถิติการถดถอยพหุคูณ  

(Multiple Regression) 

               ผลการศึกษาพบวrา ปpจจัยดDานประชากรณgศาตรg ทำใหDเกิดปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร

ตrางกันอยrางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และปpจจัยจูงใจในการเลือกงาน ที่มีผลตrอปpจจัยในการเลือกงาน ไดDแกr ดDานสังคม



และสิ่งแวดลDอม และทัศนคติในการประกอบอาชีพที่มีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานไดDแกr ดDานสิ่งแวดลDอมในการทำงาน 

และดDานการรับรูDความยุติธรรมในองคgกร 

 
ABSTRACT 

          The purpose of this research is (1) To study the demographic factors such as sex, age, educational 

level, occupation, income, and nationality that have an impact on the factors of job selection of people 

in Bangkok. (2) To study motivational factors and occupational attitude factors affecting job selection of 

people in Bangkok. (3) To study the factors of job selection of people in Bangkok classified by the 

demographic factors. The sample group used for this research were a population of 400 people living 

in Bangkok, who were asked to answer a questionnaire as a means to gather statistical data. The 

quantitative data used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 

statistical hypothesis testing was done using  

T-Test and One-Way ANOVA variance test. In the case where any significant differences are found, they 

will be compared using LSD and Multiple Regression testing method. 

          The results showed that Demographic Factors Causing factors in choosing jobs for people in 

Bangkok were significantly different 0.05and motivational factors for choosing a job Affecting factors in 

choosing a job, including social and environmental aspects and career attitudes Affecting factors in 

choosing a job include: working environment and perception of fairness in the organization 

 

บทนำ 

          ในปpจจุบันลDวนมีผูDคนมากมายและเหลrานักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจำนวนมากถึงเลือกที่จะเดิน

ทางเขDามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อมาตามหาโอกาสที่จะไดDหางานทำ เพราะในบางครั้งจังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยูr ไมrไดDมี

ตำแหนrงงานวrางมากนัก หรือหากมีตำแหนrงวrางจริง ก็ตDองมีปpจจัยดDานอื่น ๆ ที่ตDองพิจารณา โดยเฉพาะดDานเงินเดือนที่จะ

ไดDรับ รวมถึงสาขาของตำแหนrงงานวrาง อาจไมrตรงความตDองการหรือวุฒิการศึกษาที่ไดDรับมา แตrปpญหาสำคัญอยrางหน่ึง

ของคนตrางจังหวัดที่ตDองเขDามาทำงานในกรุงเทพมหานคร คือ ความกดดัน ที่เกิดจากการใชDชีวิต ที่ตDองดิ้นรนตrอสูDดDวยตัว

คนเดียว โดยไมrมีครอบครัวใหDความชrวยเหลือ เหมือนอยrางการอยูrที่บDาน โดยเฉพาะความกดดันที่เกิดจาก คrาครองชีพ 

และคrาใชDจrายที่เกิดขึ้นจากการใชDชีวิตในเมืองใหญrอยrางกรุงเทพมหานคร ที่นับวrาสูงมากกวrาจังหวัดอ่ืน ๆ คนตrางจังหวัดท่ี

เดินทางเขDามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ยrอมมีคrาใชDจrายที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับคนที่มีกรุงเทพมหานครเปzนภูมิลำเนา

เดิมของตัวเองอยูrแลDว โดยเฉพาะคrาใชDจrายดDานการเชrาที่อยูrอาศัย ซึ่งโดยเฉลี่ยแลDวคrาเชrาที่อยูrอาศัยประเภทอพารgทเมDนทg 



และคอนโดมิเนียมใหDเชrา จะมีราคาอยูrที่ 5,000-15,000 บาท ตrอ เดือน แลDวแตrทำเล และความเกrาใหมrของที่อยูrอาศัย ย่ิง

ถDาเปzนที่อยูrอาศัยที่อยูrติดถนนใหญr เดินทางสะดวก อยูrในเมือง ใกลDแหลrงอาคารสำนักงาน หรือสามารถเดินไปใชDบริการ

รถไฟฟ�าไดDสะดวก ก็จะย่ิงมีราคาแพงมากข้ึนดDวย  

          แมDราคาที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร จะมีราคาใหDเลือกหลากหลาย ตั้งแตrถูกจนถึงแพง ขึ้นอยูrกับเงินเดือนที่แตr

ละคนมี แตrอยrาลืมวrาบางครั้งการเลือกที่อยูrอาศัยราคาแพง ก็จะชrวยลดคrาใชDจrายดDานอื่น ๆ ลงไปดDวย โดยเฉพาะคrา

เดินทาง รวมถึงยังเปzนการสรDางความสะดวกสบาย และความปลอดภัยใหDชีวิตในอีกทางหน่ึงดDวยเชrนกัน นอกจากคrาใชDจrาย

ดDานที่อยูrอาศัยแลDว คrาใชDจrายเพื่อการเดินทาง ก็เปzนคrาใชDจrายสrวนสำคัญเชrนเดียวกัน พนักงานบริษัทที่มีสำนักงานตั้งอยูr

กลางเมืองแหrงหน่ึงเลrาวrาคrาใชDจrายสrวนใหญrในชีวิตของเขา สrวนใหญrเปzนคrาใชDจrายท่ีเก่ียวกับการเดินทางท้ังส้ิน โดยเขาตDอง

เสียคrารถไฟฟ�า และคrารถเมลg รวม 130 บาท ตrอวัน คิดเปzนจำนวนเงินหลายพันบาทตrอเดือน ยังไมrรวมคrาใชDจrายดDาน

อาหาร ที่เขาตDองเสียไปอีกวันละเกือบ 200 บาท แมDจะเลือกทานอาหารที่มีราคาไมrแพงมากแลDวก็ตามนอกจากประเด็น

ดDานคrาใชDจrายแลDว วิถีชีวิตในเมืองใหญrอยrางกรุงเทพมหานคร ก็มีสrวนสรDางความกดดันในการใชDชีวิตเชrนเดียวกัน 

นอกเหนือจากปpจจัยดDานการใชDจrายเงิน โดยเฉพาะการเดินทาง ท่ีกินเวลาหลายช่ัวโมงตrอวัน การน่ังรถเมลgไปกลับจากท่ีพัก

ไปยังท่ีทำงาน เปzนส่ิงสะสมความเหน่ือยลDามากกวrาการทำงาน 

          แมDวrาหลายคนอาจแกDปpญหาดDวยการหาที่พักอาศัยที่ใกลDที่ทำงาน หรือใชDบริการขนสrงสาธารณะชนิดอื่น ที่มีความ

สะดวก และรวดเร็วกวrา เชrน รถไฟฟ�า และรถแท็กซี่ แตrอยrาลืมวrาความสะดวกสบายนี้ ตDองแลกมาดDวย “ราคา” ที่ตDอง

จrายแพงกวrาเชrนกันจากคrาใชDจrายของคนตrางจังหวัดท่ีเขDามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ท่ีสูง จนบางคร้ังรายจrายท่ีมี อาจไมr

เหมาะสมกับรายไดD กลายเปzนปpจจัยที่สรDางความเครียด และความกดดันในการใชDชีวิต สrวนหนึ่งเปzนเพราะการใชDชีวิตอยูr

คนเดียว ไมrไดDอยูrกับครอบครัว จึงไมrมีคนใกลDตัวใหDคอยปรับทุกขg ระบาย และรับฟpงปpญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เชrนเดียวกับคน

ที่อยูrอาศัยกับคนในครอบครัว ดังนั้นหลายครั้งเราจึงเห็นกระทูDแสดงความคิดเห็นของคนตrางจังหวัด ที่เดินทางเขDามา

ทำงานในกรุงเทพมหานคร โพสตgระบายความเครียด และความกดดันในการใชDชีวิต รวมถึงขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใชD

ชีวิตในกรุงเทพมหานคร เพ่ือชrวยลดคrาใชDจrายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคrาใชDจrายเก่ียวกับอาหาร 

          ดังนั้นคนตrางจังหวัดที่เดินทางเขDามาหาโอกาส ในตำแหนrงงานที่มีมากกวrา ในกรุงเทพมหานคร หรือแมDแตrคน

กรุงเทพมหานครเองก็ตาม จำเปzนตDองดินรน หาทางใชDชีวิตในภาวะที่รายจrายสูง สวนทางกับรายไดD สรDางความกดดันใน

การใชDชีวิต คนที่ตDองแบกรับคrาใชDจrายของตัวเองทั้งหมดโดยที่ไมrไดDอาศัยความชrวยเหลือจากทางบDาน ไมrมีคนชrวยแบกรับ

คrาใชDจrาย ก็จะตDองใชDชีวิตอยูrอยrางระมัดระวังมากท่ีสุดเทrาท่ีจะเปzนไปไดD 

          ถDาเทียบกับตrางจังหวัดแลDว อัตราคrาจDาง และสวัสดิการของงานตrาง ๆ ในกรุงเทพสูงกวrาคrอนขDางมากเลยทีเดียว

ขนาดคrาแรงข้ันต่ำในแตrละจังหวัดยังไมrเทrากันเลย คrาแรงต่ำสุด 3 จังหวัดชายแดนใตD ปpตตานี ยะลา นราธิวาส 308 บาท 

สrวนกรุงเทพและปริมณฑลอยูrท่ี 325 บาท คนตrางจังหวัดหลายคนจึงเลือกเขDามาทำงานในกรุงเทพ เพ่ือรายไดDและ

สวัสดิการอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน แตrก็ตDองอยrาลืมนะวrา ถึงแมDรายไดDจะสูง แตrคrาครองชีพในกรุงเทพก็สูงไมrตrางกัน ความกDาวหนDา



ทางหนDาท่ีการงาน การเล่ือนข้ันหรือการปรับตำแหนrงและเงินเดือนในกรุงเทพมักจะเร็วกวrาตrางจังหวัด เพราะบริษัทใน

กรุงเทพเปzนองคgกรใหญrท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ในชrวงเวลา 2-3 ป�ในการทำงานในกรุงเทพคุณอาจไดDเปล่ียน

ตำแหนrงหรือเล่ือนข้ัน 1-2 ตำแหนrงไปแลDว แตrคุณอาจยังคงทำตำแหนrงเดิมหากทำงานตrางจังหวัด เน่ืองจากบริษัทหรือ

สาขาตrางจังหวัด อาจไมrจำเปzนท่ีจะตDองขยายหรือเปล่ียนแปลงมากเทrาสาขาใหญr หรือในกรุงเทพ การอยูrในเมืองหลวงมี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวrา ยังไมrรวมส่ือบันเทิงท่ีเขDาถึงไดDงrาย กระแสสังคมท่ีมาไวและไปไวทำใหDเราไมrตกเทรน ย่ิงสมัยน้ีทุก

คนมี Smart Phone ท่ีสามารถอัพเดทขrาวสารไดDกrอนใครอยูrในมือ ทำใหDเราไมrตกเทรน ผูDวิจัยจึงไดDตัดสินใจทำวิจัยเร่ือง 

ปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคTการวิจัย  

                    1.เพ่ือศึกษาปpจจัยดDานประชากรณgศาตรg ไดDแกr เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD ภูมิลำเนา ท่ีมีผล

ตrอปpจจัยการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร 

                  2.เพ่ือศึกษาปpจจัยดDานแรงจูงใจและปpจจัยดDานทัศนคติในการประกอบอาชีพท่ีมีผลตrอการเลือกงานของคน

ในกรุงเทพมหานคร 

                  3.เพ่ือศึกษาปpจจัยการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานครจำแนกตามดDานปpจจัยประชากรศาตรg 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

           1.ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร 

 ในครั้งนี้ ไดDทำการเลือกสุrมประชากรที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหลากหลาย ๆ ดDาน เชrน ความคิด 

ความรูDสึก การดำเนินชีวิต เปzนตDน ซึ่งจากความแตกตrางกันในหลาย ๆ ดDาน จึงทำใหDมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยใน

คร้ังน้ี 

ตัวแปรท่ีใชZในการศึกษา 

          1.ขอบเขตดDานตัวแปรในการศึกษาวิจัยปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร    ไดDกำหนดตัวแปร

สำหรับการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบไปดDวย 

          1.ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีไดDกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไดDแกr 

                      1.1.ปpจจัยประชากรศาสตรg ประกอบดDวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD ภูมิลำเนา 



                      1.2 ปpจจัยจูงใจในการเลือกงาน ประกอบดDวย แรงจูงใจดDานผลตอบแทน แรงจูงใจดDานความปลอดภัย

ในงาน แรงจูงใจดDานสังคมและส่ิงแวดลDอม 

                      1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพ ประกอบดDวย สิ่งแวดลDอมในการทำงาน ลักษณะงาน 

การรับรูDความยุติธรรมในองคgกรณg 

            2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ท่ีไดDกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไดDแกr 

                       2.1 ปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร  

 

ประโยชนTท่ีคาดวMาจะไดZรับ 

        1.เพื่อใหDทราบถึงปpจจัยดDานประชากรณgศาตรg ไดDแกr เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD ภูมิลำเนา ที่มีผลตrอ

ปpจจัยการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร 

        2.เพ่ือใหDทราบถึงปpจจัยดDานแรงจูงใจท่ีมีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพ 

        3.เพ่ือศึกษาเก่ียวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพท่ีมีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขDอง ผูDวิจัยไดDแยก การตัดสินใจออกเปzน 3  ดDาน ดังน้ี 

ดZานป"จจัยท่ีมีผลตMอการตัดสินใจเขZาทำงาน 

           ทฤษฎี กินซgเบิรgก (Ginzberg and Associates)  Ginzberg and Associates (1930, อDางถึงใน นางสาวอรนุช 

ศรีบาล, 2559) ไดDสรุป กระบวนการเลือกอาชีพของบุคลากรไวDดังน้ีคือ        

              1. กระบวนการเลือกอาชีพเปzนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลในชrวงอายุ ระหวrาง 7-21 ป�                                                        

              2. กระบวนการเลือกอาชีพเปzนกระบวนพัฒนาการดDานอาชีพของบุคคล ที่เปzนไปตามขั้นตอนและจะไมr

ยDอนกลับ        

              3. การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลเปzนกระบวนการที่มีเหตุผลโดยที่ บุคคลจะผสมผสานระหวrางความสนใจ 

ความสามารถของเขากับโอกาสที่เขาจะประกอบอาชีพนั้นไดD จริง อันเนื่องมา จากขDอจำกัดตrาง ๆ เชrน โอกาสที่จะเขDา

ศึกษา ตลอดจนความตDองการบุคคลในอาชีพ น้ัน ๆ เปzนตDน     

ดZานกระบวนการเลือกอาชีพ 

            Ginzberg and Associates (1930, อDางถึงใน นางสาวอรนุช ศรีบาล, 2559 ยังไดDสรุปตัวแปรในกระบวนการ

เลือกอาชีพของบุคคลซ่ึงถือวrาเปzน รากฐานของทฤษฎีไวDดังตrอไปน้ี        



           1. สภาพความเปzนจริง (Reality) ของบุคคล อันไดDแกr ความสามารถ ความถนัดและโอกาสสังคมเปzนตัวแปรท่ี

สำคัญมาก บุคคลที่ไมrมีความสามารถหรือไมrมีโอกาสที่จะศึกษาเลrาเรียนก็ยrอมมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพที่มีรายไดDดีมี

เกียรติในสังคมไดDนDอย        

           2. ระดับการศึกษา (Education Process) เปzนตัวแปรที่เกี่ยวกับการเลือกอาชีพของบุคคล ถDาไดDรับการศึกษา

มากก็ยrอมจะมีชrองทางในการเลือกประกอบอาชีพไดDมาก        

          3. อารมณgเปzนตัวแปร (Emotional Factor) ที่เกี่ยวกับการเลือกชนิด หรือประเภทของอาชีพ ซึ่งบางคนมีความ

ใฝ£ฝpนท่ีจะประกอบอาชีพทางดDานศิลป¤ เชrน อาชีพนักแสดง นักออกแบบ เปzนตDน 

ดZานส่ิงจูงใจ 

         Bernard (1964, pp. 142-149) กลrาวถึงใน นายอภิณัฏฐg ทรัพยgมาก 2557  

กลrาวถึงส่ิงจูงใจท่ีจะใชDเปzนเคร่ืองกระตุDน บุคคล มี 8 ประการ ดังน้ี  

               1.สิ่งจูงใจที่เปzนวัตถุ (Material Inducements) ไดDแกr เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่ใหDแกrผูDปฏิบัติงาน

เปzนการตอบแทน เปzนการชดเชยหรือเปzนรางวัลท่ีเขาไดDปฏิบัติงานใหDองคgการเปzนอยrางดี  

               2.ส่ิงจูงใจท่ีไมrใชrวัตถุ (Personal non - Material Opportunities) เปzน ส่ิงจูงใจสําคัญท่ีจะชrวยสrงเสริมความ

รrวมมือในการทํางานมากกวrารางวัลท่ีเปzนวัตถุ ส่ิงจูงใจท่ีเปzน โอกาสน้ีบุคคลจะไดDรับแตกตrางกันออกไป เชrน เกียรติภูมิการ

ใหDสิทธิพิเศษการมีอํานาจ เปzนตDน  

              3.ส่ิงจูงใจท่ีเปzนความตDองการดDานกายภาพ (Desirable physical conditions) หมายถึงสภาพแวดลDอมในการ

ทํางาน ไดDแกrสถานที่ทํางาน วัสดุอุปกรณg เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน ซึ่งเปzนสิ่งสําคัญที่อาจกrอใหDเกิด

ความสุขทางกายในการทํางาน  

               4.สิ่งจูงใจที่เปzนผลประโยชนgทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หมายถึง ความสามารถของหนrวยงานที่สนอง

ความตDองการของบุคคล โดยเป̈ดโอกาสใหDบุคคลไดDแสดงอุดมคติไดDโดยเสรีเกิดความภูมิใจที่ไดDแสดงฝ�มือ รวมถึงการท่ี

หนrวยงานไดDจัดสวัสดิการตrาง ๆ ใหDแกrบุคคล และครอบครัว  

               5.สิ ่งจูงใจทางสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง ความมีสัมพันธgฉันทgมิตรกับบุคคลใน

หนrวยงานกับองคgการ การมีสrวนรrวมกับกิจกรรมขององคgกร ถDาความสัมพันธg เปzนไปดDวยดีจะทําใหDเกิดความผูกพันและ

ความพอใจท่ีจะรrวมงานกับองคgการการปรับ  

               6.สภาพการทํางานใหDเหมาะกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล (Adaptation of conditions to habitual 

methods and attitudes) หมายถึง การปรับปรุงตําแหนrงงานใหDสอดคลDองกับความสามารถของบุคลากร  



               7.โอกาสที่จะมีสrวนรrวมในการทํางาน (The Opportunity of Enlarged Participation) หมายถึง การเป̈ด

โอกาสใหDบุคคลรูDสึกมีสrวนรrวมในงาน เปzนบุคคลที่สําคัญของหนrวยงาน มีความรูDสึกเทrาเทียมกันในหมูrผูDรrวมงาน ทําใหDเกิด

กําลังใจในการทํางานสภาพการอยูrรrวมกัน (The Condition of Communion) หมายถึง ความรูDสึกวrามีความม่ันคงในการ

ทํางานรูDสึกมีหลักประกันความม่ันคง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

          การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปzนการวิจัยแบบไมrทดลอง โดยใชDเครื่องมือในการวิจัยเปzน แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสg 

และใชDวิธีการวิเคราะหgขDอมูลดDวยวิธีการทางสถิติ ประชากรสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เปzนประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 400 คน กลุrมตัวอยrางสำหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใชDสูตรของ Taro Yamane (1973) เนื่องจากขDอมูลรายละเอียด

ของ ผูDใชDบริการไมrสามารถระบุจำนวนประชากรผูDใชDสินคDาและบริการที่แนrนอนไดDทำการเลือกจากตารางแบบไมrทราบ

จำนวนท่ี แนrนอน หรือ ∞ (Infinity) จากคrาความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดDขนาดของกลุrมตัวอยrาง

จำนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชZในการวิจัย ประกอบดZวย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป�นวิจัยเชิงสำรวจท่ีใชDแบบสอบถามแบบปลายเป̈ดและปลายป̈ด โดยแบrงสrวนดังตrอไปน้ี 

   สrวนที่ 1 ขDอมูลสrวนบุคคลของผูDตอบแบบสอบถาม ซึ่งคำถามลักษณะประชากรซึ่งประกอบดDวย ดDานเพศ ดDาน

อายุ ดDานการศึกษา ดDานอาชีพและดDานรายไดD ซึ่งเปzนคำถามแบบปลายป¨ดแบบตรวจสอบรายการ กำหนดใหDผูDตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

              สrวนที่ 2 ขDอมูลเกี่ยวกับปpจจัยจูงใจในการเลือกงานที่มีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งประกอบไปดDวยคำถามทั้งหมด  3 ดDาน คือ ดDานผลตอบแทน ดDานความปลอดภัยในงาน ดDานสังคมและสิ่งแวดลDอมซ่ึง

ประกอบไปดDวยขDอคำถามทั้งหมด 3 ขDอ เปzนคำถามแบบประเมินคrาความสำคัญ โดยแบrงเปzน 5 ระดับ คือ ระดับ

ความสำคัญมากที ่สุด 5 คะแนน ระดับความสำคัญมาก 4คะแนน ระดับความสำคัญปานกลาง 3 คะแนน ระดับ

ความสำคัญนDอย 2 คะแนน ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 1 คะแนน 

             สrวนที่ 3 ขDอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพที่มีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานของคนใน

กรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปดDวยคำถามทั้งหมด  3 ดDาน คือ ดDานสิ่งแวดลDอม ดDานลักษณะงาน ดDานความยุติธรรมใน

องคgกรณgซึ่งประกอบไปดDวยขDอคำถามทั้งหมด 3 ขDอ เปzนคำถามแบบประเมินคrาความสำคัญ โดยแบrงเปzน 5 ระดับ คือ 

ระดับความสำคัญมากที่สุด 5 คะแนน ระดับความสำคัญมาก 4คะแนน ระดับความสำคัญปานกลาง 3 คะแนน ระดับ

ความสำคัญนDอย 2 คะแนน ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 



               สrวนที่ 4 ขDอมูลเกี่ยวกับปpจจัยในการเลือกงานมีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานครซ่ึง

ประกอบไปดDวยคำถามทั้งหมดทั้งหมด 3 ขDอ เปzนคำถามแบบประเมินคrาความสำคัญ โดยแบrงเปzน 5 ระดับ คือ ระดับ

ความสำคัญมากที ่สุด 5 คะแนน ระดับความสำคัญมาก 4คะแนน ระดับความสำคัญปานกลาง 3 คะแนน ระดับ

ความสำคัญนDอย 2 คะแนน ระดับความสำคัญนDอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 

วิเคราะหTขZอมูล 

           1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชDการวิเคราะหgขDอมูลดังตrอไปน้ี 

           1.1 ใชDคrารDอยละ (Percentage) และคrาความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุrม ไดDแกr 

ปpจจัยสrวนบุคคลท่ีประกอบดDวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดD 

           1.2 ใชDคrาเฉลี่ย (Mean) และสrวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดDแกr 

ปpจจัยจูงใจในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร 

         2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชDในการวิเคราะหgขDอมูลดังตrอไปน้ี 

            2.1 เพื่อศึกษาปpจจัยการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม เพศ โดยใชDสถิติการ

ทดสอบแบบ t-test 

            2.2 เพื่อศึกษาปpจจัยการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตาม อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายไดD โดยใชDการวิเคราะหgขDอมูลดDวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตrางจะนำไปสูr

การเปรียบเทียบเปzนรายคูr โดยการใชDวิธีของ LSD 

             2.3  เพื่อศึกษาปpจจัยจูงใจในการเลือกงาน ทัศนคติในการประกอบอาชีพ และปpจจัยในการเลือกงาน 

จะใชDการวิเคราะหgขDอมูลดDวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

        3.เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในการประกอบอาชีพท่ีมีผลตrอปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพ จะใชD

การวิเคราะหgขDอมูลดDวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 

สรุปผลการวิจัย 

          การวิเคราะหgขDอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร พบวrาผูDตอบ

แบบสอบถามสrวนใหญrเปzนเพศหญิง คิดเปzนรDอยละ 54.250            อายุ 20-29 ป� คิดเปzนรDอยละ 62.250 ระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี คิดเปzนรDอยละ 62.500 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปzนรDอยละ 42.750 รายไดDตrอเดือน 

10001-20000 บาท คิดเปzนรDอยละ 37.750 โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดDด่ังตrอไปน้ี 

           



         1.ผลการเปรียบเทียบปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปpจจัยประชากรศาสตรg 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดDดังน้ี  

1.1ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศตrางกัน อายุตrางกัน ระดับการศึกษา 

ตrางกัน อาชีพตrางกัน รายไดDตrอเดือนตrางกัน ทำใหDปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานครตrางกัน 

          2.ผลการวิเคราะหgปpจจัยจูงใจในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมี ระดับความคิดเห็นอยูrในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดDาน โดยเรียงตามลำดับไดDแกr ดDานผลตอบแทน ดDานความปลอดภัยมั่นคงในงาน ดDานสังคมและ

ส่ิงแวดลDอม 

          3.ผลการวิเคราะหgทัศนคติในการประกอบอาชีพของคนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมี ระดับความคิดเห็นอยูrใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดDาน โดยเรียงตามลำดับไดDแกr ดDานสิ่งแวดลDอมในการทำงาน ดDานลักษณะงาน ดDานการรับรูD

ความยุติธรรมในองคgกร 

          4.ผลการวิเคราะหgปpจจัยการเลือกงานคนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมมี ระดับความคิดเห็นอยูrในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายขDอ โดยเรียงตามขDอไดDแกr การตัดสินใจ การแนะนำหรือบอกตrอ การเลือกท่ีจะอยูrในกรุงเทพมหานครตrอไป 

 

อภิปรายผล 

          ผลการวิจัยการศึกษาปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดDดังน้ี  

          1.ผลศึกษาปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD 

ภูมิลำเนา  สามารถสรุปไดDดังน้ี 

               ผลการศึกษาสรุปวrาประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดDตrอเดือน มีผลทำใหDมี

ปpจจัยในการเลือกงานโดยภาพรวมตrางกัน ซึ่งผูDวิจัยมีความเห็นวrาการที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีรายไดDตrอเดือน

ตrางกันทำใหDเกิดปpจจัยในการเลือกงานไมrเหมือนกัน โดยที่รายไดDตrอเดือนตrางกันสามารถบrงชี้ไดDถึงปpจจัยในการเลือก

ทำงานท่ีตrางกัน อาจเกิดจากการคาดหวังในรายไดDของการทำงานของประชากรในแตrละคนมีระดับท่ีไมrเทrากัน จึงสrงผลตrอ

การเลือกงานแตกตrางกัน ซึ่งสอดคลDองกับผลงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตนg (2538 : 41) ไดDกลrาวไวDวrาการแบrงตามตัว

แปรดDาน ประชากรศาสตรg ประกอบดDวย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ การศึกษา

อาชีพ และรายไดDตrอเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตรgเปzนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัด ไดDของประชากร ชrวยในการ

กําหนดตลาดเป�าหมาย ในขณะที่ลักษณะดDานจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรม ชrวยอธิบายถึงความคิดและความรูDสึกของ

กลุrมเป�าหมายนั้น ขDอมูลดDานประชากรจะ สามารถเขDาถึงและมีประสิทธิผลตrอการกําหนดตลาดเป�าหมาย คนที่มีลักษณะ

ประชากรศาสตรg ตrางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตrางกัน 

              ผลการศึกษาพบวrาประชากรในกรุงเทพที่มีอาชีพที่ตrางกันทำใหDเกิดปpจจัยในการเลือกงานโดยภาพรวมตrางกัน 

ซ่ึงผูDวิจัยมีความเห็นวrา การท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตrางกันจะทำใหDเกิดปpจจัยในการเลือกงานไมrเหมือนกัน 



โดยท่ีอาชีพในการทำงานตrางกัน สามารถบrงชี้ไดDถึงการเลือกการทำงานที่ตrางกัน อาจเนื่องดDวยการคาดหวังในหนDาที่การ

งานของอาชีพแตrละคนที่ไมrเหมือนกัน จึงสrงผลทำใหDเกิดการเลือกงานแตกตrางกัน ซึ่งสอดคลDอง กับผลงานวิจัยของ จิตรา

พร ลดาดก (2559) ไดDใหDความหมายวrา ประชากรศาสตรg ประกอบไปดDวย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดD ซ่ึง

ลักษณะเหลrานี้มีความแตกตrางกันไปตามแตrละบุคคล ทำใหDความตDองการที่จะไดDรับ การบริการหรือพฤติกรรมแตกตrางกัน

ออกไป ซึ่งเปzนสิ่งที่สามารถนำมาใชDในการกำหนดกลยุทธg เพื่อใชDสรDางใหD เกิดพฤติกรรม ความตDองการ ใหDตรงตามกลุrม

ผูDบริโภค 

          2.ผลการศึกษาปpจจัยดDานแรงจูงใจและปpจจัยดDานทัศนคติในการประกอบอาชีพ สามารถสรุปไดDดังน้ี 

          ผลการศึกษาพบวrา ทัศนคติในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธgกับกระบวนการตัดสินใจ เลือกอาชีพของคนใน

กรุงเทพมหานครในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคลDองกับแนวคิดการเลือกอาชีพของ วัชรี ทรัพยgมี (2551) ที่ไดDกลrาวถึง

องคgประกอบที่มีอิทธิพล ตrอการเลือกอาชีพซึ่งมีทั้งจากภายในบุคคลและองคgประกอบภายนอกที่มาจากสิ่งแวดลDอม

โดยเฉพาะ แรงผลักดันจากพrอแมrครอบครัว โดยจากผลการวิจัยพบวrาครอบครัวรูDสึกภาคภูมิใจในอาชีพที่ทrานทำ และ

สอดคลDองกับ อภิศักดิ์ ดวงภักดี (2550) ที่ศึกษาปpจจัยที่มีอิทธิพลตrอการเลือกประกอบ อาชีพของผูDวrางงานตามกฎหมาย

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ที่พบวrา ปpจจัยที่มีอิทธิพลตrอการเลือกประกอบอาชีพของผูD

วrางงานคือ ปpจจัยดDานคrาตอบแทนในประเด็นของ สวัสดิการและบริการมีคrาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบวrาไดD

เลือกอาชีพโดยคำนึงถึงชื่อเสียง องคgกรหรือคrาตอบแทนมากกวrาท่ีตรงกับความชอบของตนเปzนหลัก ซึ่งสอดคลDองกับ 

ปpจจัยจูงใจ ดDานความกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเปzนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD เน่ืองจากมนุษยgหลังจากท่ีสามารถดำรงชีวิต

อยูrไดDแลDวนั้นก็ยrอมตDองการการเจริญเติบโต ตDองการการกDาวหนDาในชีวิต เพื่อไปสูrสิ่งที่ตนเองใฝ£ฝpนเอาไวD และจะไดDพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง ซึ่งสอดคลDองกับ นางสาวพัชรินทรg ชุติพงศgรุrงโรจนg (2558) ที่ศึกษาปpจจัยที่มีผลตrอระดับการตัดสินใจ

เชิงบวกตrอการเลือกทำงานกับสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญr 4 แหrงของ First Jobber พบวrาปpจจัยโอกาสในการเรียนรูD

พัฒนาและความกDาวหนDาในหนDาท่ีการงานมีผลตrอการตัดสินใจเลือกทำงานตำแหนrงผูDชrวยผูDสอบบัญชีกับบริษัท ตรวจสอบ

บัญชีขนาดใหญr 4 แหrงของผูDสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงประกอบดDวย โอกาสไดDรับการอบรมและพัฒนาความรูD

อยrางตrอเน่ือง โอกาสในการเล่ือนตำแหนrง นโยบายการเล่ือนตำแหนrงขององคgกรมีความยุติธรรม โอกาสเติบโต กDาวหนDาใน

สายงานในอนาคต  

ขZอเสนอแนะท่ีนำไปใชZ 

          จากผลการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ มีขDอเสนอแนะในการวิจัยสำหรับดDานสังคมสิ่งแวดลDอมในการทำงานเพื่อนำไป

พัฒนาปรับปรุงใหDสอดคลDองกับปpจจัยในการเลือกงานของคนในกรุงเทพมหานครอีกดDวย เน่ืองจากวันน้ีหน่ึงในปpจจัยสำคัญ

ของคนในกรุงเทพมหานคร อาจจะไมrไดDดูแคrดDานผลตอบแทนที่ควรใหDความสำคัญที่สุด แตrอาจจะเปzนดDานอื่น ๆ อีกทั้งจะ

ไดDนำไปปรับใชDดDานอ่ืน ๆ ตrอไปในอนาคต ดังตrอไปน้ี  
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