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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ภูมิล าเนา คณะ/สาขาวิชาและเกรดเฉล่ียท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการ

ของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก 2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ล าดับขั้นความต้องการ ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านความมัน่คงปลอดภยั ด้านสังคม ด้าน

เกียรติยศ ช่ือเสียงและดา้นความส าเร็จในชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ

อาชีพรับราชการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก เป็น

การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ทุกเพศ อาย ุสถานภาพ ภูมิล าเนา 

คณะ/สาขาวิชาและเกรดเฉล่ีย มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผ่าน

การทดสอบความเท่ียงตรง เชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดย

ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.854  เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธี 

LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า  ผล

การศึกษา พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21- 23 ปี มี

สถานภาพโสด มีภูมิล าเนาส่วนใหญ่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เกรด

เฉล่ียอยูใ่นช่วง 2.00 – 2.50 มีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการโดยรวมอยู่ในระดบั



มาก เม่ือพิจารณาปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการเป็นรายดา้น พบวา่ ความตอ้งการดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัและความตอ้งการดา้นสังคมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ท่ีมีภูมิล าเนา คณะ/

สาขาวิชา และเกรดเฉล่ียท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพรับราชการต่างกนั อยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ีปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการไดแ้ก่ ความตอ้งการ

ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นเกียรติยศ ความตอ้งการ

ช่ือเสียงและความต้องการด้านความส าเร็จในชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขต
หวัหมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

บทน า 

 ในการขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ จะประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การ

บริโภค และการกระจายสินคา้หรือบริการต่าง ๆ และหน่วยเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้

เป็น หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และหน่วยรัฐบาล หน่วยครัวเรือนท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริโภค ใน

ขณะเดียวกนัก็ท าหน้าท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิต ดว้ยหน่วยธุรกิจท าหน้าท่ีหลกัในการผลิต

สินคา้และบริการต่าง ๆ ส่วนหน่วยรัฐบาลท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและแผน วางระเบียบ 

กฎเกณฑ์ และควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์วางไว ้ซ่ึงแต่ละหน่วยเศรษฐกิจจะมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเช่ือมโยง

กันกับหน่วยเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยจะเรียกความสัมพนัธ์แบบน้ีว่า กระแสไหลเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ  

 โดยการให้ไดม้าซ่ึงกระแสเงินสดรับของภาคครัวเรือน มาจากปัจจยัการผลิตซ่ึงรวมไป

ถึงเงินเดือนหรือค่าจา้ง ท่ีไดม้าจากการใช้ความสามารถในการท างานของแต่ละบุคคลในภา

ครัวเรือน โดยการท างานเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัในการด ารงชีวิตเพื่อสร้างรายไดเ้พื่อเล้ียง

ชีพตนและครอบครัว ช่วยเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผูป้ระกอบอาชีพ

นั้น ๆ รวมทั้งเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการตามทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ 



มาสโลว์ ซ่ึงมีล าดับขั้นดังน้ี ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านสังคม ด้าน

เกียรติยศ ช่ือเสียงและดา้นความส าเร็จในชีวิต  

 ส าหรับการเลือกเลือกอาชีพใดอาชีพหน่ึงในการด ารงชีพ จะต้องให้เป็นไปตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นส าคญัของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามการเลือกอาชีพไม่

จ าเป็นเสมอไปท่ีจะเลือกตามความสามารถของแต่บุคคล ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ความ

มัน่คงในหนา้ท่ีการงาน โอกาสความกา้วหนา้ในอาชีพ รวมทั้งการไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม ซ่ึง

จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร เดือน มีนาคม 2563 ของส านกังานสถิติแห่งชาติ 

พบวา่มีประชากรประกอบอาชีพรับราชการมีจ านวน 3.48 ลา้นคน ซ่ึงอยูใ่นล าดบัท่ี 4 รองมาจาก

ลูกจา้งเอกชน ท างานส่วนตวั และท างานให้ครอบครัวโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง ตามล าดบัแต่ในทาง

กลบักบัในการสอบคดัเลือกเขา้รับราชการซ่ึงมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา คณะ/สาขาวิชาและ

เกรดเฉล่ียท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยล าดับขั้นความต้องการ ได้แก่ ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านความมัน่คง

ปลอดภยั ดา้นสังคม ดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียงและดา้นความส าเร็จในชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี 

วิทยาเขตหวัหมาก 

ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีท าการศึกษาการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก 

 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีก าลงัศึกษาอยูจ่  านวน 400 บาท 



 2. ขอบเขตเน้ือหาดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ภูมิล าเนา คณะ/สาขาวิชา และเกรด

เฉล่ีย 

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความ

มัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการทางดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียงและ

ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูล บทความทางวิชาการ เอกสาร ส่ือต่าง ๆ รวมทั้ง 

งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัยฉบบัน้ีซ่ึงศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และ ล าดับขั้นความ

ต้องการท่ีมีผลกระบวนการการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้าง

กรอบแนวความคิดการวิจยัก าหนดสมมติฐานงานวิจยัและออกแบบเคร่ืองมือม่ีใชใ้นการวิจยัใน

บทท่ี 3 ดงันั้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูวิ้จยัไดมี้การทบทวนวรรณกรรมตามหัวขอ้ 

ต่อไปน้ี 

การตัดสินใจ (Decision Making) 

 การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางใดทางหน่ึง จากหลาย ๆ 

ทางเลือกจากท่ีไดพ้ิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้ว ว่าเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดต้ั้งใจไว ้ 

โกวิทย ์กงัสนนัท ์(2522 อา้งใน จีรนนัท ์ไวยศรีสง, 2552) ไดส้รุปเก่ียวกบัการตดัสินใต

ไวว้่า การตดัสินใจจะสะทอ้นให้เห็นถึงสภาวะท่ีผูต้ดัสินใจมีตวัเลือกหลาย ๆ ตวั และจะตอ้ง

เปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจทางใดทางหน่ึง เพื่อน าไปสู่การลงมือปฏิบติัให้บรรลุ

วตัถุประสงคบ์างอยา่งท่ีตอ้งการ 



ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2552) ไดใ้ห้ความหมายการตดัสินใจ (Decision Marking) ไวว้่า 

การตดัสินใจเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีหลายทาง เป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การตดัสินใจ
น้ีอาจะเป็นการตดัสินใจท่ีจะกระท าการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่ง 

ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงศ (2530 อา้งใน จีรนันท์ ไวยศรีสง , 2552) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า 

“การตดัสินใจ” หมายถึงกระบวนการเลือกหนทางปฏิบติัอยา่งใกอยา่งหน่ึงจากบรรดาทางเลือก

ต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

ดงันั้น กล่าวโดยสรุป การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางใด ทางหน่ึงจากหลาย 

ๆ ทางเลือก โดยการพิจารณาหรือเปรียบเทียบในแต่ละทางเลือก รวมทั้งวิเคราะห์ในแต่ละ

ทางเลือก เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดต้ั้งใจไว ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยม

น ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงท่ีส าคญัและสถิติท่ีใช้วดั

ประชากรท่ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งท าให้ง่ายข้ึน การวดัมากกว่า

ตวัแรกทางด้านอ่ืน ๆ ตวัแปรทางด้านประชากรท่ีส าคญัประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ภูมิล าเนา คณะ/สาขาวิชา และเกรดเฉล่ีย 

 เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช (2557) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล บุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะเลือก

อาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของเขาไดม้ากท่ีสุด ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตนเองมีอิทธิพลต่อการ

เลือกอาชีพ โดยมีปัจจยัส่วนบุคคลมีองคป์ระกอบดงัน้ีคือ ความถนดัและสติปัญญา ความสนใจ 

ค่านิยม บุคคลแวดลอ้ม ผลสัมฤทธ์ิทางการการเรียน ครอบครัว บุคลิกภาพและการปรับตวั ถ่ินท่ี
อยูแ่ละค่านิยมในชุมชน 

 ดงันั้น กล่าวโดยสรุป ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบ

กอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ขนาดครอบครัว ภูมิล าเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ 

ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ี จะส่งผลความตอ้งการ ความสนใจของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป 



ซ่ึงจะส่งผลไปยงัแนวโน้มในการประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละ

บุคคลใหม้ากท่ีสุด 

ทฤษฎีล าดับข้ันความต้องการ 

 ตามทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) โดยเช่ือว่ามนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มี

ความตอ้งการและไปถึงความพึงพอใจ ในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคล

ปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความพึ่งพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความ

พึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็ยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของ

มนุษยซ่ึ์งเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บอยูเ่สมอ ความปรารถนาของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีติดตวัมา

ตั้งแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความ

ปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั และเรียงล าดบัไปยงัความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคลดงัน้ี 

 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีมี

อ านาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุด จากความตอ้งการทั้งหมดเป็นความตอ้งการท่ีช่วย

ในการด ารงชีวิต  

 2. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เม่ือความต้องการทางด้าน

ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพฒันาการไปสู่ขั้นต่อไป ซ่ึงขั้นน้ีเรียกว่าความ
ตอ้งการความปลอดภยัหรือความรู้สึกมัน่คง 

 3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Belongingness and Love Needs) โดยความตอ้งการน้ีจะ

เกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายและความตอ้งการความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนอง

แลว้ บุคคลตอ้งการไดรั้บความรักและความเป็นเจา้ของโดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 4. ความต้องการทางด้านเกียรติยศ ช่ือเสียง (Esteem Needs) เม่ือความต้องการได้รับ

ความยกยอ่ง นบัถือและการให้การยกยอ่ง นบัถือแก่ผูอ่ื้นเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคล

เกิดความพึงพอใจแล้ว พลงัผลกัดันในขั้นท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมา
แทนท่ี กล่าวคือมนุษยต์อ้งการท่ีจะไดรั้บความเคารพนบัถือยกยอ่ง 



 5. ความต้องการทางด้านความส าเร็จในชีวิต  (Self-actualization Needs) เ ม่ือความ

ตอ้งการล าดบัขั้นก่อน ๆ เกิดความพึงพอใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ความตอ้งการเขา้ใจตนเองอยา่ง
แทจ้ริง 

 นอกจากทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์และทฤษฎีแรงจูงใจ ERG ของอลั

เดอร์เฟอร์ นอกจากน้ี Mouzelis (1995) ได้กล่าวว่า มนุษย์ต้องอรรถประโยชน์สูงสุดจาก

ทางเลือกหลากหลายท่ีเปิดให้กบัตนเอง โดยท่ีมนุษยส์ามารถจดัล าดบัทางเลือกทั้งหมดแลว้เลือก

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดหรือท่ีชอบมากท่ีสุด ทั้งน้ีในการจดัล าดบัทางเลือกทั้งหมดแลว้เลือกเพื่อตดัสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เพื่อใหต้นเองบรรลุเป้าหมายหรือประโยชน์ส่วนตวั  

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 รวิพชัร์ งามพทัธวิชย ์(2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชีกบับริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี” มีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชีกบับริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานประกอบด้วย 

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้

และพฒันาความสามารถ ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้า ปัจจัยด้านช่ือเสียงองค์กร 

รวมถึงปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศและระดบัผลการศึกษา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนักงานของบริษทัทั้ง 4 แห่ง ในการพฒันาและปรับปรุงกล

ยุทธ์และนโยบายให้สอดคลอ้งและเหมาะสม ความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีความสนใจในการเลือกท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบ

บญัชีกบับริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีโดย

เรียงล าดบัตามอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 

ปัจจยัดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ปัจจยัดา้นช่ือเสียงองคก์รและความสัมพนัธ์กบับุคลากร
และปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้แลว้พฒันาและการเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 



 ในส่วนของประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า เพศมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างาน

ต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชีกบับริษทัสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยเพศหญิงมีแนวโน้มท่ีจะ

เลือกท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชีมากกว่าเพศชาย ส าหรับดา้นระดบัผลการศึกษา พบว่า 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบัญชีกับ

บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยระดบัผลการศึกษาแปรผนัไปทิศทางเดียวกนักับ

ระดบัการตดัสินใจ คือ ผูท่ี้จบการศึกษาดว้ยผลการศึกษาท่ีสูงกว่าจะมีการตดัสินใจในการเลือก

เขา้ท างานต าแหน่งผูช่้วยผูส้อบบญัชีสูงกวา่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี 

วิทยาเขตหวัหมาก โดยจ าแนกตามคณะ มีนกัศึกษาทั้งหมดจ านวน 104,860 คน จึงก าหนดขนาด

ตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ และไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 

เท่ากบั 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่ิงท่ี

ต้องการศึกษา ซ่ึงสร้างข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องเพื่อ

ก าหนดกรอบแนวคิดของงานวิจัย ท่ีแสดงให้เห็นถึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างการกรอบ

แนวคิดการวิจยั และการให้ความหมายของนิยามศพัทเ์ฉพาะส าหรับเป็นแนวทางในการพฒันา

แบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหา

ทางการวิจยัหรือเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถาม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ภูมิล าเนา คณะ และเกรดเฉล่ีย  

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัล าดับความต้องการในการตดัสินใจเลือกประกอบ

อาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง  ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก 



ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นสังคม ดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียง

และดา้นความส าเร็จในชีวิต 

 ส่วนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก 

การตรวจสอบคุณภาพและแบบสอบถาม 

 ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใช้ส าหรับศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี (Try-out) จ านวน 40 คน เพื่อท าการตรวจสอบค านวณหาค่า

ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) ตั้ งแต่ 0.70 ข้ึนไป จากการศึกษาวิจัย พบว่าได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) รวมของแบบสอบถามปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ

ตอ้งการทางดา้นร่างกาย ดา้นความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นความตอ้งการ

ทางดา้นสังคม ดา้นความตอ้งการดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียงและดา้นความตอ้งการความส าเร็จใน

ชีวิต โดยรวมเท่ากบั 0.854 แสดงว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าความเช่ือมัน่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
ซ่ึงยอมรับได ้

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดจ้ากการแจกแบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1.1 ใชร้้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ภูมิล าเนา 

คณะและเกรดเฉล่ีย  

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวั

แปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นล าดบัขั้นความตอ้งการ ซ่ึงประกอบไป

ดว้ย ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความ



ตอ้งการทางดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียง ความตอ้งการความส าเร็จใน

ชีวิต และการตดัสินใจประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

2.1 ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) กบัตวัแปรท่ีมีการวดัปริมาณเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิล าเนา 
คณะและเกรดเฉล่ีย  

2.2 ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

กับตัวแปรท่ีมีระดับการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านล าดับขั้นความต้องการ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านความมั่นคง

ปลอดภัย ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการด้านเกียรติยศ ช่ือเสียง ความ

ตอ้งการความส าเร็จในชีวิต และการตดัสินใจประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก 

อภิปรายผล 

การวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าผลการวิเคราะห์เร่ือง การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการ

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ท่ีมีความสอดคลอ้ง

และแตกต่างของผลกการวิจยัท่ีผ่านมารวมถึงวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลส ารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก 

จ านวน 400 คน พบวา่ ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อย

ละ 57.00 มีช่วงอายรุะหว่าง 21- 23 ปี จ านวนทั้งส้ิน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 มีสถานภาพ

โสด จ านวนทั้งส้ิน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

จ านวนทั้งส้ิน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จ านวนทั้งส้ิน 



119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 เป็นนกัศึกษามีช่วงกรดเฉล่ีย 2.00 – 2.50 จ านวนทั้งส้ิน 160 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.00 

ปัจจัยล าดับขั้นความต้องการด้านร่างกาย ด้านความมัน่คงปลอดภยั ด้านสังคม ด้าน

เกียรติยศ ช่ือเสียงและดา้นความส าเร็จในชีวิต พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบั

ปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก มีความคิดเห็นต่อปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการ โดยรวมทั้งหมด

อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ส าหรับล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

ดา้นความมัน่คง ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 

ด้านด้านเกียรติยศ ช่ือเสียงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 ด้านร่างกาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 ด้าน

ความส าเร็จในชีวิต มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.48 ตามล าดบั 

การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบั

ปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการตดัสินใจเลือก

ประกอบอาชีพรับราชการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นภูมิล าเนา จากผลการวิจยัผูวิ้จยัขอ้เสนอแนะดังน้ี หากในการ

เปิดรับสมคัรสอบเพื่อเขา้รับราชการในแต่ละภาคมากข้ึนเพื่อกระจายโอกาสในการรับราชการ

จะท าให้นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอ่ืน ๆ นอกจากกรุงเทพและปริมณฑล จะท าให้นักศึกษาท่ีมี

ภูมิล าเนาอ่ืน นอกจากกรุงเทพและปริมณฑลมีความสนใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการมาก
ข้ึน 

 2. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นคณะ/สาขาวิชา จากผลการวิจยัผูวิ้จยัขอ้เสนอแนะดงัน้ี หากมีการ

เปิดรับสมคัรเขา้รับราชการท่ีเหมาะสมกบัคณะ/สาขาวิชาท่ีนักศึกษาก าลงัศึกษาอยู่จะท าให้มี

ความสนใจประกอบอาชีพรับราชการมากข้ึนในแต่ละคณะ/สาขาวิชา 

 3. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเกรดเฉล่ีย จากผลการวิจยัผูว้ิจยัจึงเสอนแนะดงัน้ี ความแตกต่าง

ของเกรดเฉล่ียของนกัศึกษามีผลต่อความเช่ือมัน่ในการสมคัรสอบเพื่อประกอบอาชีพรับราชการ 



ดงันั้นหากมีการปรับเกณฑข์องผูส้มคัรเขา้สอบคดัเลือกรับราชการในเร่ืองเกรดเฉล่ียท่ีเปิดกวา้ง

มากข้ึนจะส่งผลความมัน่ใจในการสมคัรสอบคดัเลือกประกอบอาชีพราชการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมากมากข้ึน 

ปัจจัยล าดับข้ันความต้องการ 

 1. ปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั จากผลการวิจยัผูว้ิจยัจึง

เสนอแนะวา่ หากการท าใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขต

หวัหมาก ไดรั้บรู้หรือไดรั้บความมัน่คง ปลอดภยัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงไดแ้ก่ ความมัน่คง

ปลอดภยั ไดแ้ก่ ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความมัน่คงปลอดภยัทาง

การเงิน ความตอ้งการความมัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ีการงานในการเลือกประกอบอาชีพรับ

ราชการจะส่งผลใหต้ดัสินใจเลือกประกอบอาชีพราชการมากข้ึน 

 2. ปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการดา้นสังคม จากผลการวิจยัผูวิ้จยัจึงเสนอแนะวา่ หากการ

ท าใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก ไดรั้บรู้หรือไดรั้บ

การเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น ไดรั้บการยอมรับ และการมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน เช่น ความ

ตอ้งการเป็นท่ีรักของเพื่อนร่วมงาน และการตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้นในการเลือก

ประกอบอาชีพรับราชการจะส่งผลใหต้ดัสินใจเลือกประกอบอาชีพราชการมากข้ึน 

 3. ปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการดา้นเกียรติยศ ช่ือเสียง จากผลการวิจยัผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ

วา่ หากการท าใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขตหวัหมาก ไดรั้บรู้

หรือไดรั้บการยกยอ่งและนบัถือ โดยแบ่งไดเ้ป็น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความตอ้งการ

ไดรั้บการยกยอ่งรับถือจากผูอ่ื้น คือ ความตอ้งการมีช่ือเสียงเกียรติยศ การยอมรับจากผูอ่ื้น ความ

ตอ้งการมีความรู้ความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพรับราชการจะส่งผลใหต้ดัสินใจเลือก

ประกอบอาชีพราชการมากข้ึน 

 4. ปัจจยัล าดบัขั้นความตอ้งการดา้นความส าเร็จในชีวิต จากผลการวิจยัผูว้ิจยัจึง

เสนอแนะวา่ หากการท าใหน้กัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญาตรี วิทยาเขต

หวัหมาก ไดรั้บรู้หรือเขา้ใจตนเองและพฒันาชีวิตของตนเองใหส้มบูรณ์ เช่น ความตอ้งการท่ีจะ



ท าทุกส่ิงอยา่งไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท าทุกอยา่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองในการ

เลือกประกอบอาชีพรับราชการจะส่งผลใหต้ดัสินใจเลือกประกอบอาชีพราชการมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ระดบัปริญญา

ตรี วิทยาเขตหัวหมากเท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษา

ใหก้วา้งและครอบคลุมยิง่ข้ึน เช่น อาจส ารวจไปยงัมหาวิทยาลยัอ่ืน หรือบุคคลท่ีจบการศึกษาท่ีมี

ประสบการณ์ท างานแลว้ เพื่อใหท้ราบถึงความคิดเห็น ทศันคติของประชากรท่ีมีหลากหลายมาก

ยิง่ข้ึน ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 

2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจประกอบอาชีพรับราชการ 

อาทิเช่น ปัจจยัดา้นบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความสนใจ และปัจจยัแรงจูงใจ เป็นตน้ 
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