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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำ 

ลักษณะตลาดแรงงานไทยในอดีตเป็นตลาดของผูว้่าจ้าง ปัญหาการว่างงานสูงกว่าใน
ปัจจุบนั ท าให้ผูว้่าจา้งมีโอกาสเลือกคนเขา้ท างานได้มาก แมก้ระทัง่สามารถรับผูมี้คุณวุฒิ หรือ
ความสามารถสูง ๆ เขา้มาท างานในระดับต ่า ด้วยค่าจา้งท่ีไม่สูงนักได้ แต่ในปัจจุบนัโลกมีการ
เปล่ียนแปลงทุก ๆ ดา้นอยา่งรวดเร็ว และองคก์ารตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน
อย่างมากและรวดเร็ว ในขณะท่ีแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถก็มีโอกาสเลือกงานท่ีตนเองพึง
พอใจมากยิ่งข้ึน และจะไม่อยูก่บัองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงนาน ๆ เหมือนในอดีต ดงันั้นองคก์ารต่าง 
ๆ จึงมีการใชว้ธีิการต่าง ๆ ในการแยง่ชิง ดึงดูด ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถให้เขา้มาในองคก์าร และ
ใชส่ิ้งจูงใจหลาย ๆ รูปแบบเพื่อจูงใจใหป้ฏิบติังานกบัองคก์ารนาน ๆ 

หลกัการบริหารองค์การท่ีส าคญัซ่ึงเป็นแนวคิดพื้นฐานเบ้ืองตน้ในการศึกษาเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการองคก์าร คือ หลกัการ 4M คือ คือ คน (man) ,  เงิน (money) , วสัดุอุปกรณ์ (material) 
และการจดัการ (management) ซ่ึงมนุษยเ์ป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัของการเกิดองคก์าร เป็นผูผ้ลกัดนัให้
การด าเนินการขององคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีองคก์ารจะตอ้งมีบุคคลท่ี
มีความรู้ความสามารถ ท าให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน ทั้ งน้ีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ จะหาคนมาท างานไดอ้ยา่งไร จะเตรียมคนให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งไร จะรักษาคนใหอ้ยูท่  างานกบัองคก์ารไดอ้ยา่งไร และจะจูงใจให้คนท างาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถของเขาได้อย่างไร (นพ ศรีบุญนาค 2545:48) ซ่ึงจากข้อมูลของ
ธนาคารโลก (world bank) ท่ีท าการส ารวจเก็บขอ้มูลจากองค์กรธุรกิจทัว่โลกประมาณ 130,000 
แห่ง จาก 135 ประเทศ พบว่าธุรกิจในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมกว่า 38.8% ของกลุ่มตวัอย่าง นบัวา่มากเป็นอนัดบั 1 ในอาเซียน ทิ้งห่างรอง
อนัดบัสองอยา่งมาเลเซีย (20.2%) เกือบเท่าตวั ดว้ยสาเหตุใหญ่ ๆ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  แนวคิดและค่านิยมของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป ประชากรในปัจจุบนัแตกต่างไป
จากอดีตท่ีมีความคิดท่ีว่าต้องขยนั งานหนักแค่ไหนก็ไม่หว ัน่ กลายเป็นยุคท่ีรักความสบาย มี
การศึกษาโดยเฉล่ียสูงข้ึน และเลือกงานหากงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของตนเองหรือเงินเดือน



น้อยกว่าความตอ้งการของตนเองก็จะไม่ท า ยอมว่างงานเพื่อหางานใหม่ท่ีตรงใจ สังเกตได้จาก
ขอ้มูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 พบว่ามีผูว้่างงานท่ีจบปริญญาตรีสูงกว่าอตัราความ
ตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการกวา่ 2 เท่า 

2. โครงสร้างประชากรเปล่ียน ครอบครัวยุคใหม่มกัจะมีขนาดเล็กลง โดยมีบุตรเพียง 1-2 
คนต่อครอบครัว อตัราการเกิดของประชากรรุ่นใหม่ลดลง ส่งผลให้ประชากรแรงงานในอนาคต
ลดลงดว้ย การประกอบกิจกรรมขององคก์ารในไทยมกัใชแ้รงงานเป็นจ านวนมาก จึงเร่ิมหาแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาเสริม 

3. ระบบการศึกษา ผูป้ระกอบการและผูบ้ริหารหลายคนให้ทศันะตรงกนัวา่เด็กรุ่นใหม่ถือ
ปริญญามา ไม่ไดแ้ปลว่ามีความรู้ท่ีพอใช้งานได้ บางคนเรียกไดว้่าไดแ้ค่ปริญญาอย่างเดียวจริงๆ 
การศึกษาท่ีเน้นทฤษฎีเป็นหลกั ไม่สามารถท างานได ้รวมถึงความสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น และการปรับตวัเขา้กบัสังคมก็มีปัญหาเช่นกนั 

ในเม่ือบุคคลเป็นส่วนส าคญัขององค์การ ดงันั้นการยา้ยงานย่อมจะก่อให้เกิดปัญหา ทั้ง
ความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน , การเพิ่มต้นทุนในการสรรหาบุคคล , เวลาในการฝึกอบรม
พนกังานใหม่ , การร่ัวไหลของความลบัของกิจการ ดงันั้นส่ิงจูงใจท่ีองคก์ารมีให้นั้นจะตรงกบัส่ิงท่ี
บุคลากรต้องการหรือไม่ สามารถดึงดูดได้จริงหรือไม่ และสามารถจูงใจให้ท างานอย่างเต็ม
ความสามารถตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารหรือไม่นั้น จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ยุคสมยั ค่านิยม เพื่อหาส่ิงจูงใจบุคคลในแต่ละกลุ่มได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม และเกิดความพึงพอใจ 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส่วนบุคคลกบั
ปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค  

1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1. เพื่อศึกษาตวัแปรส่วนบุคคล กบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค 

1.2.2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใหเ้ลือกท างาน เหตุท่ีมีการโยกยา้ยงานบ่อย 

1.2.3. เพื่อศึกษาเหตุท่ีบุคคลในเขตบางแคอยากท างานและทุ่มเทใหก้บังาน 



1.3  ขอบเขตงำนวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งเน้นในการศึกษาบุคคลในพื้นท่ีเขตบางแค ซ่ึงเป็นโซนท่ี
ส านกังานของผูว้ิจยัตั้งอยู่ โดยจะศึกษาเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ , อายุ , รายไดต่้อเดือน
ของครอบครัว , อาชีพของบิดามารดา , ระดบัการศึกษาสูงสุด , ประสบการณ์การท างาน ของบุคคล
ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางแค จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยขอขอ้มูลจากส านกังานเขตบางแค โดยศึกษา
วา่ปัจจยัดงักล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกงานในลกัษณะไหน 

การศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการในช่วงระหวา่งเดือน กนัยายน 2559 ถึง พฤศจิกายน 2559 

1.4  ประโยชน์ 

1.4.1. องค์การสามารถเขา้ใจถึงแรงจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค และ
เขา้ถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการท างานกบัองคก์าร เป็นการลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการจดัหา
คนลง 

1.4.2. องคก์ารสามารถปรับตวัและลดอตัราการโยกยา้ยงานของประชากรในองคก์าร 

1.4.3. องคก์ารสามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชากรมาสมคัรเขา้สู่องคก์าร และท างานอยา่ง
ทุ่มเท และมีประสิทธิภาพ 

1.5  นิยำมศัพท์ 

ตวัแปรส่วนบุคคล หมายถึง เพศ , อายุ , รายได้ต่อเดือนของครอบครัว , อาชีพของบิดา
มารดา , ระดบัการศึกษาสูงสุด , ประสบการณ์การท างาน ของบุคคล 

รายได้ต่อเดือนของครอบครัว หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีได้จากการท างานของสมาชิกใน
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ 

กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนของครอบครัวต ่า หมายถึง กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนของครอบครัวต ่า
กวา่ 15,000 บาท 

กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวปานกลาง หมายถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัวอยูใ่นระหวา่ง 15,001 – 30,000 บาท 



กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนของครอบครัวสูง หมายถึง กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนของครอบครัวอยู่
ในระหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท 

กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวสูงมาก หมายถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว 50,001 บาทข้ึนไป 

ปัจจยัจูงใจในการเลือกงานได ้แก่ 

ค่าตอบแทน หมายถึง ความเหมาะสมของเงินเดือน เม่ือเทียบกบัปริมาณงาน ลกัษณะงาน 
และความรู้ความสามารถ และเม่ือเทียบกบังานในลกัษณะเดียวกนัแต่ต่างหน่วยงานรวมทั้งความ
เหมาะสมกบัภาวะครองชีพ สามารถจดัหาส่ิงจ าเป็นส าหรับตนเองและครอบครัว 

สวสัดิการ หมายถึง การจัดให้มีความสวัสดิการเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น 
ประกนัสังคม การประกนัชีวิต การจดัตั้งกองทุนเล้ียงชีพ การจดัสวสัดิการเพื่ออ านวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น มีรถรับ-ส่งพนกังาน มีท่ีพกัส าหรับพนกังาน มีการให้บริการการศึกษา เป็นตน้ ตลอดจน
มีสวสัดิการพิเศษในดา้นการรักษาพยาบาล และมีการก าหนดเวลามาท างาน เลิกงาน และจ านวน
ชัว่โมงการท างานท่ีเหมาะสม 

ลกัษณะงาน หมายถึงงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ และความถนัด เปิดโอกาสให้
แสดงศกัยภาพของตนอย่างเต็มท่ี ตลอดจนเป็นงานท่ีท้าทายความสามารถและมีโอกาสได้ใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างาน 

สภาพแวดลอ้มของท่ีท างาน หมายถึง มีบริเวณท่ีท างานท่ีชวยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ในการปฏิบติังานท่ีทนัสมยัและเพียงพอมีการถ่ายเทอากาศ แสง
สว่างท่ีดีและเหมาะสม และมีการคมนาคมท่ีสะดวก สามารถเดินทางไปปฏิบติังานได้ไม่ล าบาก 
และไม่ไกลเกินไป 

ความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน หมายถึง ภาพพจน์ขององคก์ารเป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป
และช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในสังคม 

โอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบ
อยา่งยติุธรรม ตลอดจนมีโอกาสกา้วหนา้ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานมาก และเป็นไปโดยง่าย 



โอกาสในการพฒันาตนเอง หมายถึง การได้มีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญใหก้บัตนเองใหท้นัสมยัข้ึนในรูปแบบต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ดูงาน ศึกษาต่อ เป็นตน้ 

การปกครองบงัคบับญัชา หมายถึง วิธีการท่ีผูบ้งัคบับญัชาใช้ปฏิบติัในการควบคุมดูแล
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ได้แก่ ให้ความช่วยเหลือ การยอมรับ ความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ความ
ยติุธรรมของผูบ้งัคบับญัชา การมอบความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีดี ให้ความช่วยเหลือ ให้ความ
ร่วมมือ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ตลอดจนสามารถประสานงานกนั และเขา้กนัไดใ้นระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานในระดบัเดียวกนั 

ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความมัน่คงขององคก์ารท่ีผูป้ฏิบติังานสังกดัอยู ่ตลอดจนความ
มัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงานของผูป้ฏิบติังาน สามารถเช่ือมัน่ไดว้่าตราบใดท่ีปฏิบติังานอย่าง
เตม็ความสามารถ และผลงานไดม้าตรฐาน ก็จะสามารถปฏิบติังานไดต้ลอดไป 

1.6  กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรส่วนบุคคล 
- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ฐานะของครอบครัว 

- อาชีพของบิดามารดา 

- การศึกษาสูงสุด 

- ประสบการณ์ท างาน 

ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงานของบุคคลใน
เขตบางแค 

- ลกัษณะงาน 

- ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

- ค่าตอบแทน 

- สวสัดิการ 

- ความมัน่คงในงาน 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน 

- สภาพแวดลอ้มท่ีท างาน 

- ความมีช่ือเสียง 

- โอกาสพฒันาตนเอง 

- การปกครองบงัคบับญัชา 



บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษา “ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส่วนบุคคลกบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของ
บุคคลในเขตบางแค” ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และน ามาใชก้บัการศึกษาในคร้ังน้ี 

2.1  ความส าคญัของการเลือกอาชีพ 
2.2 ความหมายและกระบวนการของแรงจูงใจ 
2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
2.4 การตดัสินใจ 
2.5 ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ ฮอลแลนด์ 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความส าคัญของการเลอืกอาชีพ 

เน่ืองจากอาชีพมีความส าคญัต่อมนุษยม์ากมาย การเลือกประกอบอาชีพจึงมีความส าคญัต่อ
มนุษยเ์ป็นอนัมากในสังคมของเรามีอาชีพมากมายหลายชนิด เช่น อาชีพนกัแสดง นกัธุรกิจ และ
นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น อาชีพแต่ละอาชีพก็มีความแตกต่างกันมาก อาชีพบางอาชีพก็ควรจะ
เหมาะสมกบับุคลิกภาพของคนหน่ึง แต่อาจจะไม่สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของอีกคนหน่ึง 

การเลือกประกอบอาชีพใหเ้หมาะสมกบับุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนดัของแต่ละบุคคล
จึงมีความส าคญัมาก คนท่ีเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสนกบัตน ย่อมก่อให้เกิด ความเพลิดเพลิน 
และก่อใหเ้กิดความสุขในการท างาน และยงัมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ ในการประกอบอาชีพ
มาก ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าบุคคลประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเองแล้ว ก็จะเกิดความเบ่ือ
หน่ายในการท างาน และเน่ืองจากคนเราตอ้งใช้เวลาในการประกอบอาชีพ ภายหลงัจากการศึกษา
เป็นเวลาช้านานถึงหน่ึงในสามของชีวิต หรือประมาณ 100,000 ชัว่โมง การท่ีจะตอ้งอดทนต่อ
กิจกรรมท่ีน่าเบ่ือหน่าย เป็นระยะเวลาอนัแสนนานเช่นน้ี จึงท าให้ชีวิตของตนไม่มีความสุข การ
ประกอบอาชีพท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนดั นอกจาก
จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพนอ้ยแลว้ ยงัเป็นการทรมานชีวิตอยา่งหน่ึงอีก
ดว้ย 



 

การเลือกอาชีพท่ีไม่เหมาะสมกบับุคลิก ลกัษณะอุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ 
และความถนัดในงานอาชีพของตนเองและความต้องการของคลาดแรงงาน อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายหลายประการ เช่น เรียนไม่ส าเร็จตอ้งเปล่ียนวิชาใหม่ ท าให้เสียเวลา และทุนทรัพยไ์ปโดย
เปล่าประโยชน์ หางานท ายาก หางานท าไม่ได้ หรือไม่อยากท างานอาชีพตามท่ีได้รับการศึกษา
อบรมมา ท างานไม่กา้วหน้า เน่ืองจากการท างานอาชีพอิสระตอ้งท าดว้ยใจรัก ตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีหากได้งานท าท่ีไม่เหมาะสมกบับุคลิกลกัษณะอุปนิสัย ความสามารถ ความ
ถนดั หรือความสนใจแลว้โอกาสท่ีรักงาน ตั้งใจท างาน หรือรับผิดชอบ ในหนา้ท่ีการงานก็จะมีนอ้ย
มีแต่ความเบ่ืองานไม่อยากท างานหรือท าไปอยา่งแกนๆ โอกาสกา้วหนา้จึงมีนอ้ย เปล่ียนบ่อย เม่ือ
เกิดความเบ่ืองาน ไม่อยากท างานก็จะเป็นตอ้งหางานใหม่ท่ีน่าสนใจและถูกใจกว่า จึงตอ้งเปล่ียน
งานบ่อยไปเร่ือยๆจนกวา่จะถูกใจ 

ผลเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ี ก่อให้เกิดการสูญเปล่าทั้งเวลาความเจริญก้าวหน้าของบุคคล 
เศรษฐกิจของครอบครัว และของประเทศชาติเป็นส่วนรวมอีกด้วย การเลือกประกบัอาชีพเป็น
กระบวนการท่ีสลบัซับซ้อน ซ่ึงบุคคลท่ีจะตดัสินใจเลือกอาชีพ จะตอ้งรู้จกัตนเองในด้านความ
สนใจ ความสามารถ และความถนดัเป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นการยากส าหรับปุถุชนทัว่ไป นอกจากจะตอ้ง
รู้จกัตวัเองแล้ว ผูเ้ลือกอาชีพจะตอ้งรู้จกัโลกของงาน คือ รู้จกัอาชีพโดยละเอียดหลายอาชีพจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งจดับริการแนะแนวอาชีพ เพื่อช่วยเหลือบุคคลใหส้ามารถเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบั
ตนเอง เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง และ
สังคม (กองส่งเสริมการมีงานท า, ออนไลน์. 2549) 

2.2  ความหมายและกระบวนการของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง "บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคล
ตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย" (Walters.1978 :218) กล่าว
อีกนยัหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระท า 

แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั ท าให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหว ไปใน
ทิศทางท่ีมีเป้าหมาย ท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยู่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม" (Loundon 
and Bitta.1988:368) 

จากความหมายน้ีจะเห็นไดว้า่ แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
(1) เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กิดการกระท า และ 



 

(2) เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระท าอยา่งมีทิศทาง 

การจูงใจ (Motivation) หมายถึง "แรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในของบุคคลท่ีกระตุน้ให้บุคคลมี
การกระท า" (Schiffman and Kanuk. 1991:69) 

การจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถูกกระตุน้ให้กระท าพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางและ
ต่อเน่ือง (แอนนิตา้ อี วลูฟอลค์ Anita E. Woolfolk 1995) 

การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจง
ใจ กระท าพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี ตอ้งการ (ไมเคิล ดอมแจน Domjan 1996) 

แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความตอ้งการ 
(Needs) พลงักดดนั (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดจากส่ิง
เร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไร
บางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือ
ต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความ
ปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก 
แต่เพียงอยา่งเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกนัได ้อาจกล่าวไดว้่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึง
เกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม
นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เข็ญ
การใหร้างวลัหรือก าลงัใจหรือการท าใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้

เจมส์ (James อา้งถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์ , 2552 , น.57-58) ได้ให้
ความหมายของการจูงใจว่า เป็นแรงผลกัดนัความมุ่งประสงคห์รือความตอ้งการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการ
เร่ิมตน้ของส่ิงท่ีตามมา คือ พฤติกรรม 

นกัวชิาการบางท่านก็อธิบายการจูงใจ พร้อมทั้งแสดงภาพกระบวนการจูงใจ ไวด้งัน้ี 

สเตียร์ และ พอร์เตอร์ (Steers and Porter , 1991 , p.6) ไดแ้สดงตวัแบบของการจูงใจวา่ 
ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

ความตอ้งการ หรือ ความคาดหวงั 



 

พฤติกรรม 

เป้าหมาย 

การป้อนกลบั 

โดยตวัแบบของการจูงใจดงักล่าวจะมีลกัษณะ ดงัน้ี 

 

รูปภาพท่ี 1 ตวัแบบการจูงใจของ Richard M.Steers และ Lyman W.Porter 

2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจ แบ่งออกไดเ้ป็นทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) 

ทฤษฎี น้ี ให้ความส าคญักบัประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผลต่อแรงจูงใจ
ของบุคคลเป็นอยา่งมาก ดงันั้นทุกพฤติกรรมของมนุษยถ์า้วิเคราะห์ดูแลว้จะเห็นวา่ไดรั้บอิทธิพลท่ี
เป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ใน อดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดีและกลายเป็น
แรงจูงใจทางบวกท่ีส่งผลเร้าให้มนุษยมี์ความตอ้ง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งข้ึน
ทฤษฎีน้ีเนน้ความส าคญัของส่ิงเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation) 

ความไม่สมดุลใน
ความตอ้งการ ความ
ปรารถนา หรือความ

คาดหวงั 

พฤติกรรม 

หรือ 

การกระท า 

ส่ิงล่อใจ 

หรือ 

เป้าหมาย 

การปรับปรุงแกไ้ขภาวะ
ภายในของมนุษย ์



 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation) 

ทฤษฎีน้ีเห็นวา่แรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างเอกลกัษณ์
และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลท่ีตนเองช่ืนชม หรือคนท่ีมีช่ือเสียงใน
สังคมจะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) 

ทฤษฎีน้ีเห็นว่าแรงจูงใจในการกระท าพฤติกรรมของมนุษย์นั้ นข้ึนอยู่กับการรับรู้ 
(Perceive) ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั โดยอาศยัความสามารถทางปัญญาเป็นส าคญั มนุษยจ์ะได้รับ
แรงผลกัดนัจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงในสภาพเช่นน้ี มนุษยจ์ะเกิดสภาพความไม่
สมดุล (Disequilibrium)  ข้ึน เ ม่ือเ กิดสภาพเช่นว่า น้ีมนุษย์จะต้อง อาศัยขบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และการปรับ (Accomodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ท่ีไดรั้บใหม่ให้เขา้
กบัประสบการณ์เดิมของตนซ่ึงการจะท าไดจ้ะตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัทฤษฎีน้ีเนน้
เร่ืองแรงจูง ใจภายใน(intrinsic Motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีน้ียงัให้ความส าคญักบัเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีน้ีให้ความส าคญักบัระดบัของความคาดหวงั (Level of 
Aspiration) โดยท่ีเขากล่าวว่าคนเรามีแนวโน้มท่ีจะตั้ง ความคาดหวงัของตนเองให้สูงข้ึน เม่ือเขา
ท างานหน่ึงส าเร็จ และตรงกนั ขา้มคือจะตั้งความคาดหวงัของตนเองต ่าลง เม่ือเขาท างานหน่ึงแลว้
ลม้เหลว 

ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 

แนวความคิดน้ีเป็นของมาสโลว ์(Maslow) ท่ีไดอ้ธิบายถึงล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์
โดยท่ีความตอ้งการจะเป็น ตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความตอ้งการนั้น ท าให้เรา
ไม่จ  าเป็นตอ้งสืบพฤติกรรมเลย ดงัน้ีถ้าเขา้ใจความตอ้งการของมนุษยก์็สามารถ อธิบายถึงเร่ือง
แรงจูงใจของมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั 

ทฤษฎีแรงจูงใจตามล าดบัขั้นของ Maslow 

ทฤษฎีแรงจูงใจตามล าดบัขั้นของ Maslow  กล่าววา่ มนุษยมี์ความตอ้งการ ความปรารถนา 
และไดรั้บส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความตอ้งการเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความตอ้งการ ตั้งแต่
ขั้นแรกไปสู่ความตอ้งการขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั ซ่ึงมีอยู ่5 ขั้น ดงัน้ี 



 

1. ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อความอยูร่อด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค อากาศ น ้ าด่ืม การพกัผ่อน เป็น
ตน้ 

ความตอ้งการทางดา้นร่างกายในองคก์ร ( Physiological needs in organization ) ไดแ้ก่ 

- Ventilation การระบายอากาศ บรรยากาศปลอดโปร่ง ไม่อึดอดั ทึบ/ฝุ่ น/ควนั/กล่ิน/ร้อน 

- Base Salary เงินเดือนพื้นฐานท่ีเพียงพอแก่การด ารงชีวิต คุณค่าของงาน ความรู้
ความสามารถ 

- Cafeteria โรงอาหารท่ีมีอาหารอร่อย สะอาด ถูกหลกัโภชนาการ ราคาไม่แพง 

- Working Conditions สภาพการท างานท่ีเอ้ือต่อการท างานให้ส าเร็จตามหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (security or safety needs) เม่ือมนุษยส์ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายได้แลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงในชีวิตและหนา้ท่ี
การงาน 

ความตอ้งการความปลอดภยัในองคก์ร ( Safety needs in organization ) ไดแ้ก่ 

- Safety Working Conditions สภาพการท างานท่ีเหมาะสม ปลอดภยัต่ออาชีวอนามยั 

- Fringe Benefits สวสัดิการ 

- General Salary Increase การข้ึนเงินเดือนทัว่ไป 

- Job Security งานท่ีมัน่คง 

3. ความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) (affiliation or 
acceptance needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษย ์



 

เช่น ความตอ้งการให้และไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการ
ไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 

ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของในองคก์ร ( Belongingness and love needs in 
organization) ไดแ้ก่ 

- Quality of supervision คุณภาพของการก ากบัดูแล 
- Compatible work group ความเขา้กนัไดก้บักลุ่มผูร่้วมงาน 
- Professional friendship มิตรภาพแบบมืออาชีพ 

4. ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความ
ตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการไดรั้บความเคารพนบั
ถือ ความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ 

ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่งในองคก์ร ( Esteem needs in organization) ไดแ้ก่ 

- Job title ช่ือต าแหน่ง 

- Merit pay rise การจ่ายเพิ่มข้ึนตามระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบอุปถมัภ ์

- Peer/Supervisory Recognition การไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน 

- Work itself การท างานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ 

- Responsibility หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีคุณค่า 

5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (self-actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท าทุกอยา่งเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้ 

ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในองค์กร ( Self-actualization needs in 
organization) ไดแ้ก่ 

- Challenging job งานท่ีทา้ทาย 

- Creativity การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์



 

- Achievement in work ความส าเร็จในการท างาน 

- Advancement in organization ความกา้วหนา้ในองคก์ร 

2.4  การตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 
จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และ
เป้าหมายขององค์การ การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวข้องกับ หน้าท่ีการบริหาร หรือการ
จัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ
ประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน 

ความหมายของการตดัสินใจ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 

บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ใหเ้หลือทางเลือกเดียว"  

ไซมอน (Simon) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของการหาโอกาสท่ี
จะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ 

มูดี (Moody) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การตดัสินใจเป็นการกระท าท่ีตอ้งท าเม่ือไม่มีเวลาท่ีจะหา
ข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ เม่ือใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนว
ทางแกไ้ขจะเปล่ียนแปลงไปตามปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข ซ่ึงการรวบรวมขอ้เท็จจริง เก่ียวพนักบัการ
ใชจ่้ายและการใชเ้วลา  

กิบสันและอิวาน เซวิช (Gibson and Ivancevich) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวว้า่ 
เป็นกระบวนการส าคญัขององค์การ ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง กระท าอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลข่าวสาร 
(information) ซ่ึง ไดรั้บมาจากโครงสร้างองคก์าร พฤติกรรมบุคคล และกลุ่มในองคก์าร  

โจนส์ (Jones) ไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจองค์การว่าเป็นกระบวนการ ท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาขององค์กร โดยการคน้หาทางเลือก และเลือกทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีไดก้ าหนดไว ้



 

2.5  ทฤษฎกีารเลอืกอาชีพของฮอลแลนด์ 

จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็นผูส้ร้าง "แบบส ารวจความพอใจในอาชีพ" 
(The Vocational Preference Inventory) ไดส้ร้าง "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ข้ึนโดยมีความคิดพื้นฐาน 
4 ประการ (Holland. 1973 : 2 - 4) ดงัน้ี 

1. บุคลิกภาพของบุคคลทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 6 ลกัษณะตามความสนใจอาชีพประเภทต่าง ๆ 
ต่อไปน้ีคือ งานช่างฝีมือและกลางแจง้ งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการการศึกษาและสังคม 
งานส านกังานและเสมียน งานจดัการและคา้ขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม  

บุคลิกภาพแต่ละลักษณะเป็นผลจากการปะทะสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมต่าง ๆ กับ
แรงผลกัดนัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยศกัด์ิตระกลู บิดามารดา ระดบัชั้นทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ประสบการณ์เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบน้ีจะกลายเป็นความสนใจ และจากความสนใจจะน าไปสู่ความสามารถเฉพาะ ทา้ยท่ีสุด
ความสนใจและความสามารถเฉพาะจะก าหนดใหบุ้คลิกคิด รับรู้ และแสดงเอกลกัษณ์ของตน  

2. ส่ิงแวดลอ้มของบุคคลก็แบ่งไดเ้ป็น 6 อยา่งตามความสนใจอาชีพประเภทต่าง ๆ ขา้งตน้
เช่นเดียวกนั ส่ิงแวดล้อมแต่ละอย่างน้ีถูกครอบง าโดยบุคลิกภาพ และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาและความกดดนับางประการ  

และโดยเหตุท่ีบุคลิกภาพต่างกนั ท าให้ความสนใจและความถนดัต่างกนัดว้ย บุคคลจึงมี
แนวโน้มจะหันเขา้หาบุคคลหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตน ดงันั้น บุคคลในกลุ่ม
เดียวกนัจึงมกัจะมีอะไร ๆ คลา้ย ๆ กนั  

3. บุคคลจะคน้หาส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้เขาไดฝึ้กทกัษะและใช้ความสามารถของเขา
ทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงทศันคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา  

4. พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุน้ี เม่ือเราทราบ
บุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้มบุคคลก็จะท าให้เราทราบถึง ผลท่ีจะติดตามมาดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่การเลือก
อาชีพ การเปล่ียนงาน ความส าเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคม  

นอกจากความคิดพื้นฐาน 4 ประการขา้งตน้แลว้ ฮอลแลนด์ยงัมีแนวคิดปลีกยอ่ยเพิ่มเติมอีก 
4 ประการ (Holland. 1973: 4 - 5) ดงัน้ี  



 

1. ความสอดคลอ้งตอ้งการ (Consistency) บุคลิกภาพบางลกัษณะมีความสอดคลอ้งตอ้งการ 
เช่น บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจง้กบับุคลิกภาพของผูมี้
ความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค หรือบุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพ
ประเภทงานส านกังานและเสมียนกบับุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี 
และวรรณกรรม  

2. ความแตกต่างกัน (Differentiation) โดยปกติ บุคคลจะมีบุคลิกภาพเด่นชัดอยู่ลกัษณะ
หน่ึง แมจ้ะมีบุคลิกลกัษณะอ่ืน ๆ ปะปนอยู่บา้ง แต่บางคนอาจจะมีบุคลิกภาพลกัษณะต่าง ๆ อยูใ่น
ระดบัใกลเ้คียงกนัจนยากต่อการช้ีชดัลงไปวา่ บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพลกัษณะใด  

3. ความเหมาะสมกนั (Congruence) บุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีความเหมาะสมกนั 
เช่น ส่ิงแวลอ้มของผูมี้ความสนใจประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจง้ ยอ่มเหมาะสมกบับุคลิกภาพ
ของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทน้ีมากกวา่บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจประเภทอ่ืน  

4. การคาดคะเน (Calculus) โดยเหตุท่ีบุคลิกภาพแต่ละลกัษณะและส่ิงแวดลอ้มแต่ละอยา่ง
มิไดแ้ยกจากกนัโดยเด็ดขาด และต่างก็มีความสัมพนัธ์ภายในกนัอยู่ ดงันั้นเม่ือบุคคลมีบุคลิกภาพ
ลกัษณะหน่ึงก็ท าใหส้ามารถคาดคะเนถึงบุคลิกภาพลกัษณะอ่ืนไดด้ว้ย  

ท่ีมาของทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ 

"ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์เป็นผลจากการสังเกตของเขาและของคนอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัความสนใจ ลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพนัธ์กบัทฤษฎีของกิลฟอร์ด 
(Guilford. 1954) ซ่ึงไดว้ิเคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ ดา้น
จกัรกล ดา้นวิทยาศาสตร์ ด้านบริการสังคม ดา้นสารบรรณ ดา้นธุรกิจ และด้านศิลปะ นอกจากน้ี 
ทฤษฎีของฮอลแลนด์ยงัมีส่วนคล้ายคลึงกนักบัทฤษฎีของแอดเลอร์ (Adler. 1939) ของฟรอมม ์
(Fromm. 1947) ของจุง (Jung. 1933) ของเซลดอน (Sheldon. 1954) ของสแปรงเจอร์ (Spranger. 
1928)  

โดยเฉพาะการประเมินส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยจ าแนกลกัษณะของบุคคลมีแนวความคิดมาจาก
ลินดนั (Linton. 1945) ซ่ึงกล่าววา่ "แรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้มจะถูกถ่ายทอดไปยงับุคคล"  

อน่ึง ทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองความตอ้งการ (needs) และแรงกดดนั (pressures) ของเมอร์เรย ์
(Murray. 1938) ก็เป็นแรงกระตุน้อีกอยา่งหน่ึงท่ีท าใหฮ้อลแลนดคิ์ดทฤษฎีของเขาข้ึน  



 

กล่าวโดยสรุป "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนดมี์แนวคิดพื้นฐานดงัน้ี  

  1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพ  

  2. แบบส ารวจความสนใจคือแบบส ารวจบุคลิกภาพ  

ฮอลแลนดไ์ดก้ล่าวถึง "การเลือกอาชีพ" ไวว้า่ "การเลือกอาชีพคือ การกระท าท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วน
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นงานและทกัษะ"  

การก าหนดลกัษณะบุคลิกภาพ 

ฮอลแลนด์ได้จ  าแนกลกัษณะบุคลิกภาพตามความสนใจอาชีพต่าง ๆ 6 ประเภท โดยมี
เป้าหมายดงัน้ี  

- ช้ีแนะประสบการณ์ท่ีจะน าไปสู่ลกัษณะเฉพาะของบุคคล  

- อธิบายให้ทราบว่า ประสบการณ์น าไปสู่ลกัษณะเฉพาะไดอ้ย่างไร และลกัษณะเฉพาะ
น าไปสู่พฤติกรรมไดอ้ยา่งไร  

-  แยกแยะความเหมาะสมระหวา่งบุคลิกภาพแต่ละลกัษณะกบัเหตุการณ์ทั้งเก่าและใหม่  

บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจง้ (Realistic)  

พนัธุกรรมและประสบการณ์ท าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงของ เคร่ืองมือ จกัรกล และสัตวเ์ล้ียง แต่ไม่ชอบกิจกรรมดา้นการศึกษาและการแพทย ์ดงันั้น
บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางดา้นการช่าง เคร่ืองยนต์ การเกษตร ไฟฟ้า และเทคนิค แต่ดอ้ย
ความสามารถทางดา้นสังคมและการศึกษา  

สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดงัน้ี  

ชอบอาชีพประเภทงาช่างฝีมือและกลางแจง้ แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานบริการการศึกษา
และสังคม  

เขาจะใชค้วามสามารถท่ีเขามีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการงานและเร่ืองอ่ืน ๆ  



 

เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะผู ้มีความสามารถทางด้านเคร่ืองยนต์และกีฬา แต่ขาด
ความสามารถทางดา้นการเขา้สังคม  

เขาจะนิยามส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนิยามลักษณะภายนอกของบุคคล เช่น เงิน อ านาจ 
สถานภาพ  

และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถและค่านิยมต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ี
จึงมีลกัษณะต่อไปน้ีคือ ข้ีอาย หัวอ่อน เปิดเผย จริงจงั แข็งแรง วตัถุนิยม เป็นธรรมชาติ เรียบ ๆ 
พากเพียร เสมอตน้เสมอปลาย เก็บตวั มัน่คง มธัยสัถ ์ไม่คิดลึก ไม่หมกมุ่น  

อาชีพท่ีบุคคลกลุ่มน้ีสนใจ ไดแ้ก่ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างวทิย ุช่างท าบล็อค คนขบัรถขุด
ดิน เป็นตน้  

บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานวทิยาศาสตร์และเทคนิค (Investigative)  

พนัธุกรรมและประสบการณ์ท าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สังเกตสัญลกัษณ์ การจดัระบบ การทดลองดา้นกายภาพ ชีวภาพ และปรากฏการณ์ทางวฒันธรรม 
เพื่อจะไดเ้ขา้ใจและควบคุมปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชกัชวน การ
เขา้สังคม และการเลียนแบบ  

ดังนั้ นบุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการค านวณ แต่ด้อย
ความสามารถทางดา้นการโฆษณาชกัชวน  

สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดงัน้ี  

ชอบอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค และไม่ชอบอาชีพประเภทงานจดัการและ
คา้ขาย  

เขาจะใชค้วามสามารถท่ีเขามีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการงานและเร่ืองอ่ืน ๆ  

เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะนักวิชาการ เช่ือมั่นในความคิดของตนเอง มีความสามารถ
ทางดา้นการค านวณและวทิยาศาสตร์ แต่ขาดความสามารถทางดา้นการเป็นผูน้ า  

เขาจะมีค่านิยมทางดา้นวทิยาศาสตร์  



 

และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีลกัษณะต่อไปน้ีคือ ชอบวิเคราะห์ รอบคอบ เป็นนกัวิจารณ์ ใฝ่รู้ รักอิสระ 
ฉลาด เก็บตวั มีหลกัการ อดทน เฉียบขาด มีเหตุผล ไวต้วั  

อาชีพท่ีบุคคลกลุ่มน้ีสนใจ ไดแ้ก่ นกัอุตุนิยมวิทยา นกัชีววิทยา นกัเคมี นกัฟิสิกส์ นกัเขียน
บทความทางวชิาการ เป็นตน้  

บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม (Social)  

พนัธุกรรมและประสบการณ์ท าใหบุ้คคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้
ความรู้ การฝึกหดั การพฒันา การอนุรักษ ์และการสั่งสอน แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ
เคร่ืองมือ เคร่ืองยนต ์ 

ดงันั้น บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ เช่นงานประชาสัมพนัธ์ งาน
บริการวชิาการ แต่ดอ้ยความสามารถดา้นการช่างและเทคนิค  

สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดงัน้ี  

ชอบอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานช่างฝีมือ
และกลางแจง้  

เขาจะใชค้วามสามารถท่ีเขามีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการงานและเร่ืองอ่ืน ๆ  

เขาจะรับรู้ตวัเองในฐานะคนท่ีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น มีความสามารถทางดา้นการ
สอน แต่ขาดความสามารถทางดา้นเคร่ืองยนตแ์ละวทิยาศาสตร์  

เขาจะมีค่านิยมเก่ียวกบัปัญหาและกิจกรรมดา้นสังคมและการกีฬา  

และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีลกัษณะต่อไปน้ีคือ มีอ านาจ ให้ความร่วมมือ มีความเป็นหญิง มีไมตรีจิต 
กวา้งขวาง ชอบบ าเพ็ญประโยชน์ มีอุดมคติ มีความคิดลึกซ้ึง เมตตากรุณา จูงใจคนเก่ง มีความ
รับผดิชอบ ชอบเขา้สังคม รู้จกักาลเทศะ มีความเขา้ใจเพื่อนมนุษย ์ 



 

อาชีพท่ีบุคคลกลุ่มน้ีสนใจ ไดแ้ก่ ครู นกัจิตวิทยา จิตแพทย ์นกัสังคมสงเคราะห์ ท่ีปรึกษา
ปัญหาส่วนตวั เป็นตน้  

บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานส านกังานและเสมียน (Conventional)  

พนัธุกรรมและประสบการณ์ท าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เป็นการ
จดัระบบหรือระเบียบ เช่น เก็บรายงาน จดัขอ้มูล คดัลอกขอ้มูล จดัหมวดหมู่รายงาน และขอ้มูล
เก่ียวกบัตวัเลข แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเป็นนามธรรม มีอิสระ ตอ้งคน้ควา้ ไม่เป็นระบบแบบแผน  

ดงันั้น บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางดา้นงานสารบรรณ การค านวณ งานธุรกิจ แต่
ดอ้ยความสามารถทางดา้นศิลปะ  

สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดงัน้ี  

ชอบอาชีพประเภทงานส านกังานและเสมียน แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี 
และวรรณกรรม  

เขาจะใชค้วามสามารถท่ีเขามีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการงานและเร่ืองอ่ืน ๆ  

เขาจะรับรู้ตวัเองในฐานะผูช้อบเลียนแบบ ชอบจดัระเบียบ มีความสามารถทางดา้นงานสาร
บรรณและตวัเลข แต่ขาดความสามารถทางดา้นศิลปะ  

เขาจะนิยมผูป้ระสบความส าเร็จดา้นงานธุรกิจและเศรษฐกิจ  

และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีลักษณะต่อไปน้ีคือ ชอบเลียนแบบ ยุติธรรม วางท่า มีสมรรถภาพ ไม่
ยืดหยุ่น มีหิริโอตัปปะ อ่อนน้อม เรียบร้อย พากเพียร คล่องแคล่ว เจ้าระเบียบ เยือกเย็น ไม่มี
จินตนาการ  

อาชีพท่ีบุคคลกลุ่มน้ีสนใจ ได้แก่ นักบัญชี ผู ้ดูแลสินค้าในสต๊อก ผู ้ควบคุมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เสมียนจ่ายเงิน พนกังานจดค าใหก้ารในศาล เป็นตน้  

บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานจดัการและคา้ขาย (Enterprising)  



 

พนัธุกรรมและประสบการณ์ท าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผน หรือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการสังเกต เป็น
สัญลกัษณ์ หรือเป็นระเบียบแบบแผน  

ดงันั้น บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางดา้นการเป็นผูน้ า การประชาสัมพนัธ์ การชกัชวน 
แต่ดอ้ยความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์  

สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดงัน้ี  

ชอบอาชีพประเภทงานจดัการและคา้ขาย แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และ
เทคนิค  

เขาจะใชค้วามสามารถท่ีเขามีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการงานและเร่ืองอ่ืน ๆ  

เขาจะรับรู้ตัวเองในฐานะผู ้กว้างขวาง มีความเช่ือมั่นในตนเอง เข้าสังคมเก่ง มี
ความสามารถทางดา้นการเป็นผูน้ า การพดู แต่ดอ้ยความสามารถทางดา้นวทิยาศาสตร์  

เขาจะนิยมผูมี้ความสามารถทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ  

และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีลกัษณะต่อไปน้ีคือ ชอบเสียงภยั ทะเยอทะยาน กล้าโตแ้ยง้ น่าเช่ือถือ 
กระปร้ีกระเปร่า เปิดเผย ใจร้อน มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน เช่ือมัน่ในตนเอง เขา้สังคมง่าย ช่างพดู  

อาชีพท่ีบุคคลกลุ่มน้ีสนใจ ได้แก่ นักธุรกิจ พ่อคา้ แอร์โฮสเตส นายหน้า นักจดัรายการ
โทรทศัน์ เป็นตน้  

บุคลิกภาพของผูมี้ความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม (Artistic)  

พนัธุกรรมและประสบการณ์ท าให้บุคคลกลุ่มน้ีชอบประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
นามธรรม เป็นอิสระ ไม่เป็นระเบียบแบบแผน แต่ไม่ชอบกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปธรรม เป็น
ระเบียบแบบแผน  

ดงันั้น บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีความสามารถทางดา้นศิลปะ ภาษา ดนตรี การละคร การเขียน แต่
ดอ้ยความสามารถดา้นธุรกิจ งานสารบรรณ  



 

สรุปแลว้ บุคคลกลุ่มน้ีจะมีพฤติกรรมดงัน้ี  

ชอบอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม แต่ไม่ชอบอาชีพประเภทงาน
ส านกังานและเสมียน  

เขาจะใชค้วามสามารถท่ีเขามีแกปั้ญหาเก่ียวกบัการงานและเร่ืองอ่ืน ๆ  

เขาจะรับรู้ตวัเองในฐานะคนท่ีชอบแสดงออก มีความคิดริเร่ิม มีพรสวรรค ์มีความเป็นหญิง 
ไม่ชอบเลียนแบบ รักอิสระ มีความสามารถทางดา้นศิลปะและดนตรี การแสดง การเขียน การพดู  

เขาจะนิยมผูมี้ความสามารถทางดา้นการศึกษา  

และโดยเหตุท่ีมีความสนใจ ความสามารถ การรับรู้ตนเอง และค่านิยมต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ บุคคลกลุ่มน้ีจึงมีลกัษณะต่อไปน้ีคือ จุกจิก ไม่มีระเบียบ เจา้อารมณ์ มีความเป็นหญิง มีอุดม
คติ เพอ้ฝัน ไม่จริงจงั ใจร้อน รักอิสระ ช่างคิด ไม่ชอบเลียนแบบ มีความคิดริเร่ิม  

อาชีพท่ีบุคคลกลุ่มน้ีสนใจ ไดแ้ก่ นกัดนตรี นกัประพนัธ์ นกัโฆษณา นกัร้อง ผูค้า้ศิลปวตัถุ 
เป็นตน้( Holland, John L. The Psychology of Vocational Choice. Blasisdell Publishing Co. 
1966.Holland, John L. "Current Psychological Theories of Occupation Choice and Thier 
Implications fornational Planning" CIRF Abstracts. Vol.7 1968 pp.5/b537.Holland, John L. 
Making Vocational Choice : A Theory o Career. New Jersey : Prentice-Hall, 1973.) 

2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

สมเพชร ไชยวฒิุ (2540, บทคดัยอ่) ศึกษาวจิยัเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพของ
บณัฑิตคณะแพทยศ์าสตร์ ทนัตแพทยศ์าสตร์ และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเ ชียงใหม่เลือกเขา้รับ
ราชการ ปัจจยัท่ีท าให้ยงัคงรับราชการอยูต่่อไป ภายหลงัจากพน้พนัธะตามสัญญาการเป็นนกัศึกษา
แลว้ ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้บณัฑิตเลือกท่ีจะประกอบอาชีพอ่ืนและปัจจยัท่ีท าให้ลาออกจากราชการ 
ในขณะท่ียงัรับราชการชดใช้ไม่ครบก าหนดเวลา รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือ
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว ในการศึกษาวิจยัไดอ้าศยัแนวทางการศึกษาจากแนวคิดเร่ืองการจูงใจของ อี 
เอฟ ฮูซ แอนด์ เจ แอล โบวดิ์ซ (E.F.Huse and J.L.Bowditch) ทฤษฎีล าดบัชั้นความตอ้งการของ
อบับราฮมั เอช มาสโลว ์(Abraham H. Maslow)  ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ - ปัจจยัสุขวิทยาของ เฟรดเดอร์
ริก เฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg) และแนวคิดเร่ืองการตดัสินใจของ เฮอร์เบอร์ก เอ ไซมอล 



 

(Herbert A. Simon) โดยตั้งสมมติฐานวา่ 1. ปัจจยัทางดา้นส่วนตวั เป็นแรงจูงใจในทางบวกหรือแรง
ดึงดูดให้บณัฑิตเลือกประกอบอาชีพรับราชการ 2. ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นแรงจูงใจ
ในทางบวกหรือแรงดึงดูดให้บณัฑิตเลือกประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการรับราชการ 3. ปัจจยั
ทางด้านการบริหารเป็นแรงจูงใจในทางลบหรือแรงผลกัดันให้บณัฑิตเลือกประกอบอาชีพอ่ืน
นอกจากการรับราชการ การศึกษาวจิยัโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามกลุ่มประชากร
กลุ่มตวัอยา่ง ซ้ึงใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ต่างๆกบัการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพมีดงัต่อไปน้ี 1. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจยั
ดา้นบวกหรือปัจจยัดึงดูดให้บณัฑิตเขา้รับราชการ และยงัคงรับราชการอยูต่่อไป ไดแ้ก่ 1.1 ความ
มัน่คง และหลกัประกนัของทางราชการ 1.2 โอกาสท่ีจะไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น 1.3 ความท่ีตอ้งปรับตวั
ให้เขา้กบัสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ปัจจยัท่ีมีผลไปในทางลบหรือปัจจยัผลกัดนัไดแ้ก่ 1.4 การ
ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและดูแลครอบครัว 1.5เงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีจะได้รับ 2. ปัจจัยด้าน
การศึกษา/ฝึกอบรม มีผลในทางลบต่อการเขา้รับราชการ 3. ปัจจยัดา้นระบบบริหาร ไดแ้ก่ ภาระ
และปริมาณงานท่ีตอ้งปฏิบติั และการท างานตามกฎระเบียบของทางราชการ มีผลในทางบวกต่อ
การเขา้รับราชการ 4.ปัจจยัดา้นส่วนตวั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ 

อรรถพล อุสายพนัธ์ (2549, บทคดัยอ่) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือก
ประกอบอาชีพของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สถาบนัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ผลการวิจยั พบว่า อาชีพท่ี
นกัศึกษาเลือกส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาอาชีพลูกจา้งภาคเอกชนผูมี้
อิทธิพลในการเลือกอาชีพมากท่ีสุดคือ ตวันกัศึกษาเอง ปัจจยัท่ีนกัศึกษาน ามาพิจารณาในการเลือก
ประกอบอาชีพอนัดบั 1 คือ ความมัน่คงในอาชีพการงาน อนัดบั 2 คือ รายไดห้รือเงินเดือนท่ีไดรั้บ 
และ อนัดบั 3 คือ ความเส่ียงภยัต่อสวสัดิภาพและทรัพยสิ์น ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือก
ประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ รายไดห้รืองเงินเดือนท่ีไดรั้บ ความมัน่คงในอาชีพการงาน ความมีเกียรติของ
อาชีพ และความเส่ียงภยัต่อสวสัดิภาพและทรัพยสิ์น 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ออนไลน์, 2536) ศึกษาวิจยัเร่ืององค์ประกอบทาง
จิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า 1. การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มอาชีพการเลือกงานของนิสิตระดบัปริญญาตรีกบัภูมิหลงัของครอบครัว
และลกัษณะทางชีวสังคม พบว่า คณะท่ีเรียนและรายได้ของบิดามารดา มีความสัมพนัธ์กบักลุ่ม
อาชีพการเลือกงานของนิสิตระดบัปริญญาตรี โดยท่ี เพศ อาชีพของบิดา มารดา การศึกษาของบิดา 
มารดา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลกัสูตร ไม่มีความสัมพนัธ์กบักลุ่มอาชีพ การเลือกงาน
ของนิสิตระกบัปริญญาตรี 2. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบทางจิตวิทยาของนิสิต



 

ระดบัปริญญาตรีพบว่า วุฒิภาวะทางอาชีพ ค่านิยมในอาชีพ และบุคลิกภาพ ต่างมีความสัมพนัธ์
ระหว่างกนัในทางบวก ส่วนแรงจูงใจในการเลือกอาชีพ มีความสัมพนัธ์ทางลบกบัวุฒิภาวะทาง
อาชีพ 3. องค์ประกอบทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อการเลือกงานของนิสิตระดบัปริญญาตรี
พบวา่ แรงจูงใจในการเลือกอาชีพและบุคลิกภาพมีแนวโนม้ ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการจ าแนกกลุ่มอาชีพ
การเลือกงานของนิสิตระดบัปริญญาตรี ส่วนวุฒิภาวะทางอาชีพและค่านิยมในอาชีพไม่พบว่า 
สามารถจ าแนกกลุ่มอาชีพการเลือกงานของนิสิตระดบัปริญญาตรีได ้

วรวุฒิ ฉันท์เฉลิมพงศ์ (2541, น.10-20) ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีท าให้นักศึกษาเลือก
ประกอบอาชีพในภาคเอกชนมากกวา่ภาครัฐ ศึกษาเฉพาะกรณี นกัศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยา
เขตชลบุรี โดยผลการวิจยัพบว่า 1.ความแตกต่างของคณะมีความสัมพนัธ์กันในการตดัสินใจ
ระหวา่งการเลือกประกอบอาชีพของภาคเอกชนในจ านวนท่ีมากกวา่ภาครัฐ 2. สาขาท่ีแตกต่างกนัมี
ส่วนในการเลือกประกอบอสชีพ การวิจยัพบว่า ความแตกต่างของสาขาท่ีนักศึกษาก าลงัศึกษามี
ความสัมพนัธ์กนัของการตดัสินใจในการเลือกประกอบอาชีพเอกชนในจ านวนท่ีมากกวา่ภาครัฐ 3.
เพศหญิงมีแนวโนม้ในการเลือกประกอบอาชีพในภาคเอกชนมากกวา่เพศชาย 

ไชยยศ ธงภกัด์ิ (บทคดัย่อ, 2544) ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีใช้ประกอบการเลือก
อาชีพ และการเตรียมตวัของนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยัคร้ัง
น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพและการเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแลว้ของนักศึกษา และปัญหาในการเลือกอาชีพของนกัศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 
กลุ่มตวัอยา่งน้ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีศึกษาในคณะบริหารธุรกิจในชั้นปีท่ี4 ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 ในสาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการเงินการ
ธนาคาร จ านวนรวมทั้งส้ิน 310 คน ผลการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี 1. ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกอาชีพของ
นกัศึกษา โดยเฉล่ียแลว้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.84) คือปัจจยัในดา้น
ความมัน่คงในอาชีพ 2. การเตรียมตวัเพื่อประกอบอาชีพของนกัศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้พบวา่ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ขอ้ท่ีมีค่าความเฉล่ียสูงสุด (  = 4.07) คือการเตรียมตวัดา้นความพยายามศึกษา
เพื่อสอบให้ไดค้่าเฉล่ียสูงๆ จะไดมี้โอกาสหางานท าไดม้ากข้ึน 3. ปัญหาในการเลือกอาชีพ พบว่า
เม่ือพิจารณาจากความคิดเห็นของนกัศึกษารวมทั้ง 3 สาขาวิชา และจ าแนกตามสาขาวิชา ไดข้อ้สรุป
เดียวกันว่า ปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วไม่มี
โอกาสท่ีจะไดง้านตามท่ีคาดหวงัไว ้



 

ทิวา เทพเสนา (ออนไลน์, 2544) ศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จงัหวดัน่าน กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ 
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ จังหวดัน่าน ปีการศึกษา 2544 
ผลการวจิยัพบวา่ 1. การศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ จังหวดัน่าน ปี
การศึกษา 2544 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกขอ้รายการ 2. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระตามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายสามญัและสายอาชีพ จงัหวดัน่าน ปีการศึกษา 2544 ในภาพรวมมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ นกัเรียนสายอาชีพมีค่าเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนสายสามญัเกือบ
ทุกขอ้รายการ เม่ือพิจารณาเฉพาะสายอาชีพ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ
อาชีพอิสระมากท่ีสุด คือ อาชีพอิสระมีเสรีภาพในการท างาน รองลงมา คือ สาขาวิชาท่ีศึกษาจูงใจ
ให้ประกอบอาชีพอิสระ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระมากท่ีสุด 
คือ สภาพแวดล้อมท่ีบา้นเก่ียวกบัอาชีพอิสระอยู่แล้ว รองลงมา คือ อาชีพอิสระมีเสรีภาพในการ
ท างาน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระน้อยท่ีสุด คือ พี่-น้อง
ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระ 3.การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ประกอบอาชีพอิสระ ตามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและสาย
อาชีพ จงัหวดัน่าน ปีการศึกษา 2544 พบวา่ ในภาพรวมตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อการตดัสินใจ
เลือกประกอบอาชีพอิสระอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจ  านวนทั้งส้ิน 9 ตวัแปร โดยตวั
แปรท่ีอิทธิพลสูงสุด ไดแ้ก่ บุคลิกภาพและการตดัสินใจรองลงมาไดแ้ก่ ความตอ้งการเป็นผูน้ าท่ี
ประสบความส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ความสามารถและความ
ถนัด ลักษณะพื้นท่ีและรายได้ อิสรภาพและความก้าวหน้าของอาชีพอิสระ ความสนใจและ
แรงจูงใจและตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ความจ าเป็นส่วนตวั 

ละเอียด ศรีหาเหง่า (บทคดัยอ่, 2549) ศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจของนกัศึกษาในการเลือกศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชนในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระกบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี  1 ของโรงเรียนระดบัอาชีวศึกษา
เอกชนจ านวน 8 โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 348 รายการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติแบบง่าย 
ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ ผลการศึกษา
พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 19 ปี วุฒิการศึกษาเดิม คือ ระดบัปวช. (ประเภท



 

พณิชยกรรม) ภูมิล าเนาของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่นอกอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้กครองส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจา้ง รายได้ส่วนใหญ่ ของนักศึกษามาจากบิดามารดา และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
การศึกษาพบวา่พฤติกรรมในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชน เกิดจาก
ความชอบส่วนตวัของนกัศึกษามากท่ีสุด และเหตุผลในการเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนท่ีนกัศึกษา
ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบนั เพราะนักศึกษาสามารถผ่อนช าระค่าเล่าเรียนได้ และเหตุผลท่ีเลือก
หลกัสูตรพณิชยกรรมส่วนใหญ่ เพราะว่าเม่ือส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
เป็นเจา้ของธุรกิจหรือเป็นผูป้ระกอบการ มีความไดเ้ปรียบในการสมคัรงานจากการทดสอบไคส
แควร์พบว่า สาขาท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาในปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กบั
เหตุผลในการเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ีนกัศึกษาก าลงัศึกษาในปัจจุบนัการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนักศึกษา ส าหรับปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยั
ภายในพบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ได้แก่ การท่ีโรงเรียนมีการ
ติดตามแจง้พฤติกรรมใหผู้ป้กครองทราบสม ่าเสมอ และดูแลเอาใจใส่นกัศึกษาเป็นอยา่งดี รองลงมา
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยั
ด้านราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยัภายนอก พบว่าปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลอย่างมากท่ีสุดในการตดัสินใจของนกัศึกษาท่ีเลือกสถานท่ีเรียนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สภาวะ
เศรษฐกิจ รองลงมาเป็นความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทนัสมยั การรับนกัศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยรัฐมากข้ึน ค่านิยมในการส่งลูกเข้า
โรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและการท่ีระดบัราคาสินคา้สูงข้ึนเร่ือยๆตามล าดบั 



 

 

 

 

บทที ่3 

การด าเนินการวจิยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชก้ารวิจยัแบบ
ส ารวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาตวัแปรส่วนบุคคล กบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค 
โดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามล าดบั ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.3  การทดสอบเคร่ืองมือ 

3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6  สถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.7  การวดัตวัแปร 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบางแค
ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปในระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารค านวณจากสูตรของ W.G.cochran ดงัน้ี 
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    𝑃 𝑃 

𝑃 
 

เม่ือ  n คือ จ านวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 Z คือ คะแนนมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความเช่ือมัน่ (จากตารางโคง้ปกติ) 

 p คือ สัดส่วนของประชาชนในเขตบางแคท่ีมีมีการเลือกงานตามปัจจยั 

 e2 คือ ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดท่ียอมใหเ้กิดได ้

การวจิยัในคร้ังน้ีเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความคาดเคล่ือน 5% และก าหนดความเช่ือถือได ้
95% 

อาจแทนสูตรไดด้งัน้ี  

  
                   

       
 

n = 384.16 คน 

 ฉะนั้น จึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งขั้นต ่าไวท่ี้ 400 คน และมีวิธีการสุ่มตวัอยา่ง
ดงัต่อไปน้ี 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูศึ้กษาไดค้ดัเลือก
ผูต้อบแบบสอบถามโดยค านึงถึงความสะดวกและเต็มใจให้ความร่วมมือของผูต้อบแบบสอบถาม
จนไดจ้  านวนตามตอ้งการ คือ อยา่งนอ้ย 400 คน 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยแบบสอบถามท่ี
ผูศึ้กษาสร้างข้ึนมาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
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เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) มีจ  านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน อาชีพบิดามารดา การศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การท างาน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน 

 เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยั
จูงใจในการเลือกงาน จ านวน 30 ขอ้  

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

เป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมมาเพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยจะเป็นส่วนท่ีให้ผูต้อบ
แบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

3.3  การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

การวิเคราะห์ความถูกตอ้งของแบบสอบถามไดน้ าไปทดสอบก่อนการเก็บขอ้มูลจริง(Pre-
test) เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ดงัน้ี 

1.  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) มีการทดสอบ 2 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ทดสอบเน้ือหาของแบบสอบถาม โดยศึกษาจากต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าไป
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อใหไ้ดค้  าถามตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1.2 ทดสอบโครงสร้างของแบบสอบถาม เพื่อให้แน่ใจวา่ผูต้อบมีความเขา้ใจตรงกนัและ
ตอบค าถามไดต้รงตามความเป็นจริงทุกขอ้ โดยการสุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุดเพื่อทดลองสอบถาม 

2.  การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท า
การทดสอบกบัเป้าหมาย 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ตามวิธีของ Cronbach โดย
การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกงาน มีค่าความเช่ือถือได ้เท่ากบั 0.808 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง 2 แหล่ง คือ 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 415 ตวัอยา่ง โดย
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ ต ารา บทความ 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

หลังจากท่ีได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด หากแบบสอบถามชุดใดไม่สมบูรณ์จะท าการคดัออกและท า
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้เฉพาะชุดท่ีถูกต้องสมบูรณ์ครบตามจ านวนท่ีก าหนด หลงัจากนั้น
จากนั้นจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาท าการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความ
ถูกตอ้งของค าตอบในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งท าการก าหนดรหสัส าหรับขอ้มูล  

2.  ลงรหสัและใหค้ะแนนแบบสอบถาม น าเสนอโดยแบ่งเป็นส่วนๆดงัน้ี 

2.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน อาชีพ
บิดามารดา การศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การท างาน โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ การ
แจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

2.2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของกลุ่มตวัอยา่ง โดยหาค่าเฉล่ียของค าตอบในแต่ละปัจจยั
จูงใจ และน ามาแปลความหมาย อธิบายลกัษณะของรูปแบบการเลือกงานในแต่ละกลุ่ม ตามเกณฑ์
ค่าเฉล่ียท่ีแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี 

การใหค้ะแนน ค าอธิบาย 
5 คะแนน ระดบัแรงจูงใจและใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
4 คะแนน ระดบัแรงจูงใจและใหค้วามส าคญัมาก 
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3 คะแนน ระดบัแรงจูงใจและใหค้วามส าคญัปานกลาง 
2 คะแนน ระดบัแรงจูงใจและใหค้วามส าคญันอ้ย 
1 คะแนน ระดบัแรงจูงใจและใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 

โดยการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้นโดยใช้วิธีการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น
ดงัน้ี 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบั
 

    = 
   –   

 
 

    = 0.80 

ดงันั้นความกวา้งของอนัตรภาคชั้น คือ 0.80 จากความกวา้งของอนัตรภาคชั้น สามารถแปล
ความหมายของค่าเฉล่ียแต่ละค าตอบของแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น ความหมาย 
4.21 – 5.00 มีผลจูงใจในการเลือกงานมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มีผลจูงใจในการเลือกงานมาก 
2.61 - 3.40 มีผลจูงใจในการเลือกงานปานกลาง 
1.81  - 2.60  มีผลจูงใจในการเลือกงานนอ้ย 
1.00 – 1.80 มีผลจูงใจในการเลือกงานนอ้ยท่ีสุด 

3.  เปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลโดยใชว้ิธี
ทางสถิติ t-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
และ F-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของขอ้มูลหลายกลุ่ม หากผลทดสอบมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งท่ี
แตกต่างกนั โดยใช้วิธี Fisher’s least significant difference (LSD) การทดสอบสมมติฐานใน
การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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3.6  สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงบรรยายลกัษณะ
ของตวัแปรของกลุ่มตวัอยา่งวา่มีลกัษณะเช่นใด จากการสรุปผลตวัแปรในกลุ่มตวัอยา่ง การบรรยาย
ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรอิสระคือปัจจยั
ส่วนบุคคล กับตวัแปรตามคือ ปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแคใช้ทดสอบ
สมมติฐาน (Testing Hypothesis) เพื่อใช้ส าหรับตดัสินใจว่า สมมติฐานท่ีก าหนดไวน้ั้น สามารถ
ยอมรับได ้หรือ ปฏิเสธ โดยใชว้ธีิทางสถิติ t-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ขอ้มูล 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใช้วิธี F-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
ขอ้มูลหลายกลุ่ม การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
หากผลทดสอบมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ตอ้งท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดู
วา่มีคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ธีิ Fisher’s least significant difference (LSD)  

3.7  การวดัตัวแปร 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ใชก้ารวดัตวัแปร โดยค่าความถ่ี และร้อยละ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

ปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค ใช้การวดัตวัแปรโดยน าขอ้มูลมา
ค านวณใหอ้ยูใ่นรูป ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 



 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ปัจจยัในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค ซ่ึงผูศึ้กษาได้
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 415 ชุด และน ามา
วเิคราะห์ผลการศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคล 

ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนท่ี 4 ขอ้วจิารณ์ 

ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชีพ ฐานะ
ครอบครัว อาชีพของบิดา/มารดา ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน ผลการศึกษาดงัแสดง 
ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

(N = 415) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 144 34.70 
 หญิง 271 65.30 

รวม 415 100.00 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 



(N = 415) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ    
 15 - 29 ปี 251 60.50 
 30 - 44 ปี 120 28.90 
 45 - 59 ปี 44 10.60 
 60 ปีข้ึนไป 0 0.00 
รวม 415 100.00 
อาชีพ 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 157 37.80 
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 79 19.00 
 พนกังานเอกชน 148 35.70 
 กิจการส่วนตวั/คา้ขาย 27 6.50 
 อ่ืน 4 1.00 
รวม 415 100.00 
ฐานะของครอบครัว   
 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 36 8.70 
 15,001 – 30,000 บาท 170 41.00 
 30,001 -  50,000 บาท 92 22.20 
 50,001 – 70,000 บาท 46 11.10 
 70,001 – 90,000 บาท 29 7.00 
 มากกวา่ 90,001 บาท 42 10.10 
รวม 415 100.00 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

(N = 415) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพของบิดามารดา   
 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 71 17.10 
 พนกังานเอกชน 25 6.00 
 กิจการส่วนตวั/คา้ขาย 239 57.60 
 อ่ืน 90 19.30 
รวม 415 100.00 
ระดบัการศึกษาสูงสุด   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 74 17.80 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 305 73.50 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 36 8.70 
รวม 415 100.00 
ประสบการณ์ท างาน   
 0 – 3 ปี 195 47.00 
 4 – 6 ปี 97 23.40 
 7 – 9 ปี 38 9.20 
 มากกวา่ 9 ปี 85 20.50 
รวม 415 100.00 

จากตารางท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 415 คน สามารถจ าแนกตามกลุ่ม 
ไดด้งัน้ี 

ด้านเพศ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 319 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
65.30 และกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 

ดา้นอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 15-29 ปี จ  านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 
รองลงมา คือ อายุ 30 - 44 ปี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 45 - 59 ปี 
จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 และกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ60 ปีข้ึนไป ไม่มี 



ดา้นอาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 157 คน โดยคิด
เป็นร้อยละ 37.80 รองลงมา คือ พนกังานเอกชน จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 ถดัมาคือ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  กิจการส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 
มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50  

ดา้นฐานะครอบครัว พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัว 15,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 41.00 รองลงมาคือ ฐานะครอบครัว 30,001  - 50,000 บาท จ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 ถดัมาคือ 50,001 – 70,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 
ฐานะครอบครัว 70,001 -90,000 บาท มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  

ด้านอาชีพของบิดามารดา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ กิจการส่วนตวั/ค้าขาย 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60 รองลงมาคือ อ่ืนๆ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30 ถดัมา
คือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.10 และ พนกังานเอกชนมี
สัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 

ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ  านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.80 และ สูงกวา่ปริญญาตรีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 

ด้านประสบการณ์ท างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 0- 3 ปี 
จ  านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน 4 – 6 ปี จ  านวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.40 ถดัมาคือ ประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 9 ปี จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 
และ ประสบการณ์ท างาน 7 – 9 ปี มีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 

ส่วนที ่2 ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงานของบุคคล 

จากการวเิคราะห์ผลการศึกษาปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของกลุ่มตวัอยา่ง ไดผ้ลการศึกษา
ดงัแสดง ตามตารางท่ี 2 

 

 



ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นลกัษณะงาน) 

(N=415) 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ) 

(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD ปัจจัยจูงใจ 

6.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีระบบการบริหารงานท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

2.97 1.011 ปานกลาง 

7.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีการสนบัสนุนดา้นการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ 

2.98 1.020 ปานกลาง 

8.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนในการเล่ือน
ต าแหน่ง 

2.95 0.949 ปานกลาง 

รวม 2.96 0.743 ปานกลาง 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นค่าตอบแทน) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

1.งานท่ีเลือกประกอบอาชีพตรงกบัสายท่ีเรียน 2.91 0.908 ปานกลาง 
2.งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีการก าหนดหนา้ท่ีของหน่วยงานอยา่ง
ชดัเจน 

3.70 0.869 มาก 

3.งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีเวลาในการปฏิบติังานเหมาะสม 4.09 0.727 มาก 
4.งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีระเบียบในการบริหารงาน 2.97 1.003 ปานกลาง 
5.งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีอิสระในการท างาน 3.57 1.012 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.572 ปานกลาง 



(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD ปัจจัยจูงใจ 

9.   ค่าตอบแทนท่ีได้รับเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
ลกัษณะงาน และความรู้ความสามารถ 

3.64 0.916 มาก 

10.   ค่าตอบแทนท่ีได้รับทัดเทียมกับองค์กรอ้ืนท่ีด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

2.96 0.999 ปานกลาง 

11.   ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบัภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั 2.94 1.017 ปานกลาง 
รวม 3.18 0.758 ปานกลาง 

ตารางท่ี 2  ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นสวสัดิการท างาน) 

(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

12.   มีการก าหนดเวลาท างาน เลิกงานและจ านวนชัว่โมงการท างานท่ี
เหมาะสม 

4.03 0.812 มาก 

13.   มีการจดัสวสัดิการเพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ 2.95 1.042 ปานกลาง 
รวม 3.48 0.683 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นความมัน่คงในการท างาน) 



(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

14.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีนโยบายของงานโดยให้ความเป็น
ธรรมในการท างาน 

2.98 0.990 ปานกลาง 

15.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีสถานท่ีในการท างานท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

3.60 0.824 มาก 

16.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีนโยบายในการให้ความคุม้ครองใน
การท างาน 

2.97 0.979 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.680 ปานกลาง 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน) 

(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD ปัจจัยจูงใจ 

17.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพเนน้การมีส่วนร่วมในการท างาน 4.03 0.826 มาก 
18.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพเนน้ใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน
ร่วมงาน 

4.04 0.812 มาก 

19.   งานท่ีเลือกประกอบอาชีพมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้เร่ืองความ
สามคัคีระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

2.99 1.059 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.631 มาก 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่ีท างาน) 



(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

20.   มีบริเวณท่ีท างานสะดวก ร่มร่ืน ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน 

3.57 0.839 มาก 

21.   มีวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีทนัสมยั และ
ครบครัน 

3.59 0.838 มาก 

22.   สามารถเดินทางไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก 4.03 0.789 มาก 
รวม 3.73 0.629 มาก 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (ดา้นความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน) 

(N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

23.ภาพพจน์ขององคก์รเป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 3.57 0.822 มาก 
24.เป็นองคก์รท่ีรู้จกักนัดีในสังคม 3.99 0.854 มาก 
25.เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง 4.00 0.863 มาก 

รวม 3.85 0.679 มาก 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน (โอกาสพฒันาตนเอง) 



 (N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

26.   เป็นองค์กรท่ีพยายามส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพฒันา
ตนเอง 

3.69 0.791 มาก 

27.   เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสหา
ความรู้เพิ่มเติม 

4.02 0.717 มาก 

รวม 3.85 0.635 มาก 

ตารางท่ี 2  ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน(การปกครองบงัคบับญัชา) 

 (N=415) 

ปัจจัยจูงใจในการการเลอืกงาน µ SD 
ปัจจัยจูง

ใจ 

28.เป็นองค์กรท่ีผูใ้ต้บงัคบับญัชา สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การท างานได ้

3.67 0.777 มาก 

29.มอบหมายอ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบอยา่งยติุธรรม 4.01 0.758 มาก 
30. ผู ้บังคับบัญชา รับ ฟั งความ คิด เ ห็น  และข้อ เสนอแนะขอ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4.02 0.742 มาก 

รวม 3.9 0.579 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลจูงใจในการเลือกงานมาก คือ ดา้นสวสัดิการท างาน, ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่ีท างาน,ดา้นความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน
,ดา้นโอกาสการพฒันาตนเอง และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ปัจจยัท่ีมีผลจูงใจในการเลือกงาน
ปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะงาน,ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ,ดา้นค่าตอบแทนและดา้นความมัน่คง
ในการท างาน 



ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการเลือกงานท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแคจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน µ SD F Sig. 
ชาย 144 3.52 0.4108 0.755 0.385 
หญิง 271 3.52 0.3827   
รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.52 เม่ือ
ทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย T-test ค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลคือ 0.385 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีก าหนดไว ้0.05 แสดงวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
สาระส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 2 อายุแตกต่างกันมีปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือกงานท่ี
แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัจูงใจในการเลือกงานจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน µ SD F Sig. 
15-29 ปี 251 3.53 0.4098 0.160 0.852 
30-44 ปี 120 3.52 0.3339   
45-59 ปี 44 3.50 0.4416   
รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ15 - 29 ปี มีค่าเฉล่ียคือ 3.52 กลุ่มตวัอยา่งอายุ 30 - 44 
ปี มีค่าเฉล่ีย คือ 3.52 และ กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ45 - 59 ปี มีค่าเฉล่ีย คือ 3.50 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย F-
test ค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลคือ 0.852 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้0.05 
แสดงวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีสาระส าคญัทางสถิติ  



สมมติฐานท่ี 3 อาชีพแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือกงานท่ี
แตกต่างกนั 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือกงานจ าแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน µ SD F Sig 
นกัเรียน/นกัศึกษา 157 3.56 0.4202 3.096 0.16 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 79 3.51 0.2937   
พนกังานเอกชน 148 3.46 0.3859   
กิจการส่วนตวั/คา้ขาย 27 3.64 0.4611   
อ่ืนๆ 4 3.96 0.1970   
รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีค่าเฉล่ียคือ 3.56 กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียคือ 3.51 กลุ่มตวัอย่างอาชีพพนักงานเอกชน มี
ค่าเฉล่ียคือ 3.46 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพกิจการส่วนตวั/คา้ขาย มีค่าเฉล่ียคือ 3.64 และ กลุ่มตวัอยา่งอาชีพ
อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย คือ 3.85 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย F-test ค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลคือ 0.16 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้0.05 แสดงวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการ
เลือกงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีสาระส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 4 ฐานะของครอบครัวท่ีแตกต่างกนัปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการ
เลือกงานท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือก
งานจ าแนกตามฐานะของครอบครัว 



ฐานะของครอบครัว จ านวน µ SD F Sig. 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 36 3.63 0.4892 3.001 0.011 
15,001 – 30,000 บาท 170 3.50 0.3479   
30,001 -  50,000 บาท 92 3.48 0.4097   
50,001 – 70,000 บาท 46 3.69 0.4727   
70,001 – 90,000 บาท 29 3.41 0.3288   
มากกวา่ 90,001 บาท 42 3.50 0.3219   

รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งฐานะครอบครัวต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทค่าเฉล่ียคือ 
3.63 กลุ่มตวัอย่างฐานะครอบครัว 15,001 – 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียคือ 3.50 กลุ่มตวัอย่างฐานะ
ครอบครัว 30,001 – 50,000 มีค่าเฉล่ียคือ 3.48 กลุ่มตวัอยา่งฐานะครอบครัว 50,001 – 70,000 บาท มี
ค่าเฉล่ียคือ 3.69 กลุ่มตวัอย่างฐานะครอบครัว 70,001 – 90,000 บาท มีค่าเฉล่ียคือ 3.69 และ กลุ่ม
ตวัอยา่งฐานะครอบครัวมากกวา่ 90,001 บาทมีค่าเฉล่ีย คือ 3.50 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย F-test ค่าท่ี
ไดจ้ากการประมวลผลคือ 0.011 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้0.05 แสดงวา่
ฐานะของครอบครัวท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการเลือกงานอยา่งมีสาระส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 5 อาชีพบิดามารดาท่ีแตกต่างกนัปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการ
เลือกงานท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือกงานจ าแนก
ตามอาชีพบิดามารดา 



อาชีพบิดามารดา จ านวน µ SD F Sig. 
นกัเรียน/นกัศึกษา 0 0 0 1.536 0.205 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 71 3.60 0.4439   
พนกังานเอกชน 25 3.42 0.4021   
กิจการส่วนตวั/คา้ขาย 239 3.52 0.3949   
อ่ืนๆ 80 3.51 0.3220   

รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาชีพของบิดามารดาประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉล่ียคือ 3.60 กลุ่มตวัอยา่งอาชีพของบิดามารดาประกอบอาชีพพนกังานเอกชน มี
ค่าเฉล่ียคือ 3.432 กลุ่มตวัอย่างอาชีพของบิดามารดาประกอบอาชีพส่วนตวั/คา้ขาย มีค่าเฉล่ียคือ 
3.52 และ กลุ่มตวัอย่างอาชีพของบิดามารดาประกอบอาชีพอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย คือ 3.51 เม่ือทดสอบ
ค่าเฉล่ียดว้ย F-test ค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลคือ 0.205 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ก าหนดไว ้0.05 แสดงวา่อาชีพของบิดามารดาท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีสาระส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 6 ระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกนัปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคใน
การเลือกงานท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือกงานจ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน µ SD F Sig. 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 74 3.56 0.4821 0.657 0.519 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 305 3.51 0.3774   
สูงกวา่ปริญญาตรี 36 3.57 0.3024   
รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียคือ 3.56 กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคือ 3.51 และ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาโท มีค่าเฉล่ีย คือ 3.57 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย F-test ค่าท่ีไดจ้ากการประมวลผลคือ 



0.519 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้0.05 แสดงว่าระดบัการศึกษาสูงสุดท่ี
แตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีสาระส าคญัทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 7 ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคใน
การเลือกงานท่ีแตกต่างกนั 

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัจูงใจของบุคคลในเขตบางแคในการเลือกงานจ าแนก
ประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน µ SD F Sig. 
0 – 3 ปี 195 3.59 0.4126 4.593 0.004 
4 – 6 ปี 97 3.48 0.3703   
7 – 9 ปี 38 3.57 0.3709   
มากกวา่ 9 ปี 85 3.41 0.5209   

รวม 415 3.52    

จากตารางท่ี 9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 0 – 3 ปี มีค่าเฉล่ียคือ 
3.59 กลุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งมีประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 4 – 6 ปี มีค่าเฉล่ียคือ 3.48 กลุ่มตวัอยา่ง
ตัวอย่างมีประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 7 – 9 ปี มีค่าเฉล่ียคือ 3.57 และ กลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์ท างานอยูม่ากกวา่ 9 ปี มีค่าเฉล่ีย คือ 3.41 เม่ือทดสอบค่าเฉล่ียดว้ย F-test ค่าท่ีไดจ้าก
การประมวลผลคือ 0.004 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีก าหนดไว ้0.05 แสดงว่า
ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัมีปัจจยัจูงใจในการเลือกงานไม่แตกต่างกนัอย่างมีสาระส าคญั
ทางสถิติ  

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 10 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรต้น ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงาน 
ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ X 

 อาย ุ X 
 อาชีพ X 
 ฐานะของครอบครัว / 
 อาชีพบิดามารดา X 
 ระดบัการศึกษาสูงสุด X 
 ประสบการณ์ท างาน / 

หมายเหตุ:  / หมายถึง สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

    X หมายถึง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 



บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส่วนบุคคลกบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของ
บุคคลในเขตบางแคมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1.  เพื่อศึกษาตวัแปรส่วนบุคคล กบัปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค 

2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใหเ้ลือกท างาน เหตุท่ีมีการโยกยา้ยงานบ่อย 

3.  เพื่อศึกษาเหตุท่ีบุคคลในเขตบางแคอยากท างานและทุ่มเทใหก้บังาน 

วธีิการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
จ านวน 415 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตบางแค ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจยัจูงใจในการเลือกงาน ใชว้ิธีทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis)  เพื่อใช้ส าหรับ
ตดัสินใจว่า สมมติฐานท่ีก าหนดไวน้ั้น สามารถยอมรับได ้หรือ ปฏิเสธ โดยใช้วิธีทางสถิติ t-test 
ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของขอ้มูล 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั และ One-Way 
ANOVA ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของข้อมูลหลายกลุ่ม การทดสอบ
สมมติฐานในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15 – 
29 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ฐานะครอบครัวอยู่ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท บิดา/มารดา
ประกอบอาชีพกิจการส่วนตวั/คา้ขาย การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ท างานอยูร่ะหวา่ง 0 – 3 ปี   

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัจูงใจในการเลือกงานพบว่า ปัจจยัด้านสวสัดิการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัการเลือกงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มของท่ีท างาน ดา้นความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน 
ดา้นโอกาสพฒันาตนเอง และ การปกครองบงัคบับญัชามีผลต่อปัจจยัจูงใจในการเลือกงานอยู่ใน
ระดบัมาก  



ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล
ไดแ้ก่ ฐานะของครอบครัวและประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัในการเลือกงาน  

5.2  ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษา การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรส่วนบุคคลกบัปัจจยัจูงใจใน
การเลือกงานของบุคคลในเขตบางแคมีวตัถุประสงคเ์พื่อผูศึ้กษาขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ฐานะครอบครัว มีผลต่อปัจจัยจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรให้ความสนใจด้านฐานะครอบครัวของพนักงาน โดยเน้นด้านสวสัดิการการ
ท างานท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจพนกังาน 

ประสบการณ์ท างานมีผลต่อปัจจยัจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค ซ่ึงให้
ความส าคญักบัความมีช่ือเสียงของหน่วยงาน โอกาสในการพฒันาตนเอง และการปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้น ผูป้ระกอบการท่ีสนใจพนกังานท่ีมีประสบการณ์เขา้ร่วมงานควรจดัให้คู่มือ
การท างานและรายละเอียดงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนการอบรมและให้ความรู้กบัพนักงานใน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองกับชานเมืองเพื่อ
เปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการศึกษา เพื่อน ามาวเิคราะห์เพิ่มเติมใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมกวา่เดิม 

2.  ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีนอกเหนือจากในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น พื้นท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ ชลบุรี หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 

3. ควรศึกษายอ้นกลับ โดยดูว่าปัจจยัจูงใจในการเลือกงานด้านใดบ้างท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกงานของประชากร 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

แบบสอบถาม 

ค ำช้ีแจง 

แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีทั้งหมด 3 ส่วน จดัท ำข้ึนเพื่อสอบถำม เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในกำร
เลือกงำนของบุคคลในเขตบำงแค ขำ้พเจำ้ใคร่ขอควำมกรุณำท่ำนตอบแบบสอบถำมใหค้รบทุกขอ้ 
เพื่อน ำขอ้มูลเหล่ำน้ีไปปรับใชใ้นกำรแนะแนวทำงนกัศึกษำเพื่อเลือกประกอบอำชีพ รวมถึงองคก์ร
ต่ำงๆสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรจดัส่ิงตอบแทนแก่พนกังำนได ้ ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสน้ี

เป็นอยำ่งสูง 

        มำรุต ศิริคนัธะมำต 

   นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัสยำม  

แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีทั้งหมด 4 หนำ้ ประกอบดว้ยค ำถำม 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม    จ ำนวน   7   ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในกำรเลือกงำน   จ ำนวน    30 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

หมำยเหตุ : กรุณำตอบค ำถำมทุกขอ้ โดยเวลำท่ีใชใ้นกำรท ำแบบสอบถำมประมำณ 10 นำที 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 

ค ำชี้แจง กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  √  ลงในช่อง (   ) ท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่ำนมำกท่ีสุด เพียงขอ้เดียว 

เพศ 

(   )  ชำย     (   ) หญิง 

อำย ุ
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(   )  15- 29 ปี   (   ) 30 - 44 ปี   (   ) 45- 59 ปี 

(   )  60 ปีข้ึนไป 

อำชีพ 

(   ) นกัเรียน/นกัศึกษำ   (   ) ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ   

(   ) พนกังำนเอกชน   (   ) กิจกำรส่วนตวั/คำ้ขำย   

(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 

ฐำนะของครอบครัว 

(   )  ต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 15,000 บำท (   ) 15,001 – 30,000 บำท   

(   ) 30,001 - 50,000 บำท   (   ) 50,001 – 70,000 บำท   

(   ) 70,001 – 90,000 บำท   (   ) 90,000 บำทข้ึนไป 

อำชีพของบิดำมำรดำ 

(   ) ขำ้รำชกำร/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ  (   ) พนกังำนเอกชน    

(   ) กิจกำรส่วนตวั/คำ้ขำย   ( )อ่ืนๆ(โปรระบุ)............................................... 

ระดบักำรศึกษำสูงสุด 

(   )  ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี   (   ) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ    

(   ) สูงกวำ่ปริญญำตรี 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

(   )  0 - 3 ปี    (   ) 4 - 6 ปี    (   ) 7 - 9 ปี 
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 (   ) 10 ปีข้ึนไป 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัจูงใจในกำรเลือกงำนของบุคคล 

โปรดระบุเคร่ืองหมำย x ลงในช่องท่ีถูกตอ้งตรงกบัสภำพควำมเป็นจริงเก่ียวกบัสถำนภำพของท่ำน 

1 หมำยควำมวำ่ ระดบัแรงจูงใจและใหค้วำมส ำคญั นอ้ยท่ีสุด 

2 หมำยควำมวำ่ ระดบัแรงจูงใจและใหค้วำมส ำคญั นอ้ย 

3 หมำยควำมวำ่ ระดบัแรงจูงใจและใหค้วำมส ำคญั ปำนกลำง 

4 หมำยควำมวำ่ ระดบัแรงจูงใจและใหค้วำมส ำคญั มำก 

5 หมำยควำมวำ่ ระดบัแรงจูงใจและใหค้วำมส ำคญั มำกท่ีสุด 

ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงานของบุคคล 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 
ดำ้นลกัษณะงำน 

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพตรงกบัสำยท่ีเรียน 

   

 

 

  

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีกำรก ำหนดหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนอยำ่งชดัเจน 

     

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีเวลำในกำปฏิบัติงำน
เหมำะสม 

     

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีระเบียบในกำรบริหำรงำน      
งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีควำมอิสระในกำรท ำงำน      
ดำ้นควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีระบบกำบริหำรงำนท่ี
เอ้ืออ ำนวยต่อควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 
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ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงานของบุคคล 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 
งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีกำรสนับสนุนด้ำนกำร
พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

     

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชัดเจน
ในกำรเล่ือนต ำแหน่งงำน 

     

ดำ้นค่ำตอบแทน 

ค่ำตอบแทนท่ีได้รับเหมำะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
ปริมำณงำน ลกัษณะงำน และควำมรู้ควำมสำมำรถ 

     

ค่ำตอบแทนท่ีได้รับทัดเทียมกับองค์กรอ่ืนท่ีด ำเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกนั 

     

ค่ำตอบแทนท่ีได้รับเหมำะสมกับภำวะค่ำครองชีพใน
ปัจจุบนั 

     

สวสัดิกำรท ำงำน 

มีกำรก ำหนดเวลำมำท ำงำน เลิกงำนและจ ำนวนชัว่โมง
กำรท ำงำนท่ีเหมำะสม 

     

มีกำรจดัสวสัดิกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ      
ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน 

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีนโยบำยของงำนโดยให้
ควำมเป็นธรรมในกำรท ำงำน 

     

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีสถำนท่ีในกำท ำงำนท่ี
เหมำะสมและปลอดภยั 

     

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีนโยบำยให้กำรคุม้ครองกำร
ท ำงำน 

     

ดำ้นควำมสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงำน      
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ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงานของบุคคล 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 
งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน 
งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพเนน้ให้มีควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
เพื่อนร่วมงำน 

     

งำนท่ีเลือกประกอบอำชีพมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้เร่ือง
ควำมสำมคัคีระหวำ่งเพื่อนร่วมงำน 

     

สภำพแวดลอ้มของท่ีท ำงำน 

มีบ ริ เวณท่ีท ำงำนสะดวก ร่ม ร่ืน ช่วย เส ริมสร้ำง
บรรยำกำศในกำรท ำงำน 

     

มีวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในกำรปฏิบติังำนท่ี
ทนัสมยั และครบครัน 

     

สำมำรถเดินทำงไปปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งสะดวก      
ควำมมีช่ือเสียงของหน่วยงำน 

ภำพพจน์ขององคก์รเป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 

     

เป็นองคก์รท่ีรู้จกักนัดีในสังคม      
เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียง      
โอกำสในกำรพฒันำตนเอง      
เป็นองค์กรท่ีพยำยำมส่งเสริมให้พนักงำนได้มีโอกำส
พฒันำตนเอง 

     

เป็นองค์กรท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมี
โอกำสหำควำมรู้เพิ่มเติม 

     

กำรปกครองบงัคบับญัชำ 

เป็นองคก์รท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ สำมำรถร่วมแสดงควำม
คิดเห็นในกำรท ำงำนได ้
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ปัจจัยจูงใจในการเลอืกงานของบุคคล 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 

น้อย2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 

4 

มาก
ทีสุ่ด 

5 
มอบหมำยอ ำนำจหนำ้ท่ี และรับผดิชอบอยำ่งยติุธรรม      
ผูบ้งัคบับญัชำรับฟังควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

     

 

ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
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ประวตักิารศึกษา และการท างาน 

 

ช่ือ – นามสกุล  นายมารุต  ศิริคนัธะมาต 

วนั เดือน ปี ท่ีเกิด วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2526 

สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 

ประวติัการศึกษา  บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการบญัชีและผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

สถานท่ีท างานปัจจุบนั ส านกังานสุขสันตก์ารบญัชีและภาษีอากร 
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