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อาชีพทัศนคติในการประกอบอาชีพ และทฤษฎีการเลือกอาชีพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ของพนัก งานองคกรเอกชนในจัง หวัดนครปฐมกลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้งนี้ คือ พนักงานในองคก ร
ภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม ใชวิธีการสุม แบบบังเอิญและตามสะดวกจากกลุมตัวอยางที่ยินดีใหขอมูลในการ
แจกแบบสอบถามจํานวน 400 คน การทดสอบความนาเชื่อถือดวยวิธีของครอนบารคกับกลุมตัวอยางจํานวน
40 คน ไดระดับความเชื่อมั่น 0.962 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สําหรับวิธีการ
ทางสถิติไดแกการแจกแจงคาความถี,่ คารอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหสมการถดถอย
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ผลการศึกษา พบวา ปจ จัยจูงใจในการประกอบอาชีพ , ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, ทฤษฎีการ
เลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคกรเอกชนในจัง หวัดนครปฐมโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบวาปจ จัยจูง ใจในการประกอบอาชีพ ,
ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, ทฤษฎีการเลือกอาชีพ มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
พนักงานองคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ, ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, การตัดสินใจเลือกอาชีพ
Abstract
The objective of this study is to study motivation factors, career attitudes, career
choice theoryand the career decision process.And to analyze the relationship between
motivation factors, career attitudes, career choice theory and career decision process of
private enterprise employees in Nakhon Pathom province. The sample used in this study
is400 private enterprise employees in Nakhon Pathom province.Using a Simple Random
Sampling by accidental and convenient random sampling. Questionnaires were used to
collect data. Reliability was tested with 40 samples with Cronbach's Alpha of 0.962 and
content validity were verified by experts. Statistical methods include the distribution of
frequency, percentage, mean, standard deviation, and the multiple regression analysis.
The results showed that the opinion about career motivation, career attitudes, career
choice theory, and career decision process are at a highest level. The results of the
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hypotheses testing showed that the career motivation, career attitudes and career choice
theory related to career decision process in private enterprise employees in Nakhon Pathom
province at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Career motivation, Career attitudes, Career decision choice
บทนํา
อัตราการวางงานของประเทศไทยจากการสํารวจขอมูล เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ 214 ประเทศทั่วโลกของเว็บไซต TradingEconomics.com และ Index mundi.com พบวาประเทศไทย
มีอัตราการวางงานนอยที่สุดเปนอันดับที่ 4 ของโลก โดยประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66,200,000 คน มี
อัตราการวางงานรอยละ 1.2 โดยการวางงานเกิดจากองคประกอบตางๆ เชน การเลือกเรียนในสายที่ไมเปนที่
ตองการของตลาดแรงงาน ผูสําเร็จการศึกษาบางสวนยัง ไมตองการหางานทําเนื่องจากอยูในชวงของการ
ตัดสินใจ ผูสําเร็จการศึก ษาบางสวนประกอบธุรกิจสวนตัวโดยรับชวงตอจากครอบครัว เปนตน (เดลินิวส ,
2561 สืบคนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561)ดังนั้นการตัดสินใจเลือกอาชีพจึงเปนเรื่องสําคัญตอชีวิตคนเรามาก อาจ
กลาวไดวา "งานคือชีวิต " ดังนั้นในการเลือกอาชีพจําเปนตองมีการเริ่มตนดวยการวางแผนชีวิตดานอาชีพ
ตั้งแตวัยเรียน ซึ่งเปนการวางแผนระยะยาวที่ตองใชเวลานานมาก และใชความพยายามอยางมาก ผลตอบแทน
ที่ไดรับก็คุมคาอีกดวย โดยเลือกงานที่ชอบอาชีพที่ใชในลักษณะที่เหมาะสมกับตนเองใหมากที่สุดเพื่อความสุข
ในชีวิตการทํางานอยางยั่ง ยืน รวมถึงองคกรก็จะไดรับ ผลประโยชนจากพนักงานที่ทุม เทใหกับการทํางาน
เนื่อ งจากตนมีค วามสุ ขในการทํ างานเนื่ องจากไดเ ลื อกงานที่ ใช อาชีพ ที่ช อบแลว ก็จ ะมี ความมุง มั่น เพื่ อ
ความกาวหนาและมั่นคงในสายงาน(พินโย พรมเมือง, ม.ป.ป.)
เมื่อมนุษยเลือกอาชีพที่เหมาะสมผานกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตรงกับความชอบของตนได
แลว ก็จะรูสึกวาชีวิตการทํางานมีความมั่นคงพรอมที่จะทํางานใหกับองคกรอยางเต็มที่เพื่อตอบสนองปจจัยที่
จะสงผลใหการทํางานมีความสุขอยางยั่งยืน ไดแก ปจจัยจูงใจในการทํางาน ทัศนคติในการทํางาน และการ
เลือกอาชีพ
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดปริมณฑลที่อยูติดกับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีซึ่งสงผลใหการ
คมนาคมเปนไปอยางสะดวก จึงมีสถานประกอบการเอกชนตั้งอยูจํานวนมาก โดยพบวาจัง หวัดนครปฐมมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนจังหวัดที่มีมูลคาผลผลิตมวลรวมจังหวัด (GPP) และรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร
สูงที่สุดในกลุมภาคกลางตอนลาง (กลุมงานยุท ธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
นครปฐม, สืบคนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561)
จากที่มาและสถานการณปญหาและความสําคัญที่ไดกลาวไปขางตน ทําใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เลือกอาชีพใหเขากับตนเองมากที่สุดอันมีผลตอการทํางานในอนาคต ซึ่งผูวิจัยตองการทราบวาหากเปนบริบท
ของจังหวัดนครปฐมซึ่งผูวิจัยมีภูมิลําเนาอยูและมีสถานประกอบการเอกชนตั้งอยูจํานวนมากนั้น มีปจจัยใดที่มี
ความสําคัญและสงผลกระทบตอการเลือกอาชีพและการทํางานของพนักงานองคกรเอกชนในจังหวัด อีกทั้ง
ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญวาหากองคกรเขาใจถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานใน
องคกรของตนได ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะใชในการจูงใจใหพนักงานทุมเทกับ
การทํางานไดมากขึ้นอีกดวย
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ทบทวนวรรณกรรม
ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพหมายถึงปจจัยที่สามารถกระตุน จูงใจหรือผลักดันใหพนักงานองคกร
เอกชนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหประสบสําเร็จในการทํางาน
(Steers & Porter, 1979) ซึ่ง Alderfer (1972) ไดแบงแรงจูงใจในการทํางานเปน 3 ดาน ไดแก ดานความ
ตองการที่จะดํารงชีวิต ความตองการดานความสัมพันธ และความตองการดานความเจริญเติบโต
Munn (1971) อธิบายถึงทัศนคติในการประกอบอาชีพวาเปนความรูสึกและความคิดเห็นที่พนักงานมี
ตออาชีพที่ตนทําอยูในทางที่จะยอมรับหรือปฏิเสธและมีผลทําใหพนักงานพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง
ดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอดโดยTriandis (1971) อธิบายวาเกิดจากองคประกอบ 3 ดาน ไดแก
1) ดานความรู (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู ความเชื่อ และความคิดของบุคคลที่
มีตอการปฏิบัติงานในอาชีพ/องคกรปจจุบัน
2) ดานความรูสึก (The Effective Component) หมายถึง ความรูสึกชอบหรือไมชอบ ความรูสึก
ทางบวกหรือทางลบตอการปฏิบัติงานในอาชีพ/องคกรปจจุบัน
3) ดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม หรือความพรอมที่บุคคลจะ
ตอบรับหรือปฏิเสธการปฏิบัติงานในอาชีพ/องคกรปจจุบัน
"ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด (John L. Holland, 1973) ถือเปนแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎี
การเลือกอาชีพที่จะสอดคลองกับ บุคลิก ภาพของอาชีพตางๆ 6 ประเภท โดยพนัก งานจะเลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพตัวตนของตนเอง และสิ่งแวดลอมในอาชีพนั้นๆ ที่เอื้ออํานวยสอดคลองกับ
ความตองการตรงกับทัศนคติ คานิยม และบทบาทของตนเอง
สมคิด บางโม (2538) อธิบายถึงความสําคัญของกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพวาเปนขั้นตอนทาง
สติปญญาไตรตรองขอมูล การทํางานอยางมีเหตุผ ล และพนักงานเลือกแนวทางการเลือกอาชีพที่ทําอยูใน
ปจจุบันที่คิดวาดีที่สุด มีความเสี่ยงนอย และคํานึงถึงขอ จํากัดจากแหลงตางๆ อยางรอบคอบ ซึ่ง วิชัย โถ
สุวรรณจินดา (2535) ไดเสนอขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจไว 5 ขั้นตอน เริ่มจากการตระหนัก ในปญ หา
จากนั้นจะระบุและวิเคราะหสาเหตุของปญหา แลวเกิดการแสวงหาทางเลือก จึงนํามาประเมินและตัดสินใจ
เลือก สุดทายจึงติดตามการดําเนินงาน
ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ของพนักงานองคกรเอกชนในจังหวัด
นครปฐม

ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด

สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
พนักงานองคกรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติในการประกอบอาชีพมีอิท ธิพลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
พนักงานองคกรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม
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สมมติฐานที่ 3 ทฤษฎีการเลือกอาชีพมีอิทธิ พลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงาน
องคกรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ, ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, ทฤษฎีการเลือกอาชีพ และกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของพนักงานองคกรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพทัศนคติในการประกอบอาชีพ และ
ทฤษฎีการเลือกอาชีพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของพนักงานองคกรเอกชน ในจังหวัด
นครปฐม
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากรคือ พนักงานองคกรเอกชน ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน และกลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษาเปนพนักงานที่ทํางานในองคกรภาคเอกชนที่อยูในจังหวัดนครปฐมโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญและ
ตามสะดวก จํานวน 400 ตัวอยาง
2. ขอบเขตตัวแปรตัวแปรอิสระ คือปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพทัศนคติในการประกอบอาชีพ
และทฤษฎีการเลือกอาชีพ สวนตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคกรเอกชน
3. ขอบเขตเวลาเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัยใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือประชากร คือ พนักงานองคกรเอกชนซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอนสวนกลุมตัวอยางคือ พนักงาน
องคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐม จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจํานวนดังกลาวโดยใช
ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ ±5 ซึ่ง
ตัวอยางที่ไดนั้น ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญและตามสะดวกจากกลุมตัวอยางที่ยินดีใหขอมูล
2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สรางแบบสอบถามเปนขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2) สรางแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ
ทัศนคติในการประกอบอาชีพ และทฤษฎีการเลือกอาชีพ ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
พนักงานองคกรเอกชนและขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
3) นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นมาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไข
4) ทําการปรับ ปรุงแกไขและนําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หนึ่ง
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถาม
5) นําแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอยางจํานวน 40 รายเพื่อหาคาความเชื่อมั่น
6) ทําการปรับ ปรุงและนําเสนอใหอาจารยที่ป รึกษาอนุมัติกอนแจกแบบสอบถามไปยัง กลุม
ตัวอยาง
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชแบบสอบถาม ที่ผานการทดสอบความนาเชื่อถือโดย pre-test จํานวน 40คน ไดคา
Cronbach Alpha 0.962 และทดสอบความเที่ยงตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นนําไปแจกในพื้นที่ที่กําหนด
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูทําวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ คือ
1) สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชบรรยายเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปและคุณสมบัติของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเกี่ยวกับระดับปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพทัศนคติ
ในการประกอบอาชีพ และทฤษฎีการเลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
2) สถิติเชิง อนุม าน ใชก ารวิเ คราะหความสัม พันธระหวางปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ
ทัศนคติในการประกอบอาชีพ และทฤษฎีก ารเลือกอาชีพ กับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ดวยการ
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (MultipleRegression)
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ
52.0มีอายุระหวาง 26 – 34 ป รอยละ 34.5 มีสถานภาพสมรส รอยละ 59.3 มีการศึกษาระดับ ปวช. หรือ
ปวส. รอยละ 51.2 มีรายไดเทากับ 15,001 – 25,000 รอยละ46.8 มีประสบการณในการทํางาน 10 ปขึ้นไป
รอยละ29.8 เคยทํางานมาแลว 2 – 3 แหงรอยละ 49.5 มีตําแหนงงานในปจจุบันเปนพนักงานรอยละ 47.3
และเหตุผลที่ทํางานกับองคกรปจจุบันเนื่องจากมีสวัสดิการดีรอยละ30.5
สวนที่ 2ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพปจจุบัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
จูงใจในการประกอบอาชีพปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพเมื่อทุก
คนรวมมือกันทํางานใหสําเร็จ ตามเปาหมายขององคก รมากที่สุด รองลงมาคือ เมื่อมีปญหาในการทํางาน
ผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําและชวยเหลือเปนอยางดี แตใหความสําคัญกับการเลื่อนตําแหนงงานมีความเปน
ธรรมนอยที่สุด
สวนที่ 3ทัศนคติในการประกอบอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ ทัศนคติในการ
ประกอบอาชีพที่ทําปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีทัศนคติในการประกอบอาชีพที่ทําปจจุบันเมื่อ
ครอบครัวรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพที่ทานทํามากที่สุด รองลงมาคือ งานที่เลือกประกอบอาชีพตรงกับสาขาวิชาที่
เรียนหรือจบมา แตใหความสําคัญกับทานมีประสบการณและความสามารถที่ตรงกับอาชีพนั้นๆ นอยที่สุด
สวนที่ 4ทฤษฎีการเลือกอาชีพกับอาชีพปจจุบันพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอทฤษฎี
การเลือกอาชีพกับอาชีพที่ทําปจจุบันอยูในระดับมากที่สุด โดยมีทฤษฎีการเลือกอาชีพที่ตรงกับครอบครัวมี
ความภาคภูมิใจกับอาชีพของทานมากที่สุด รองลงมาคือ ทานคิดวาอาชีพที่เลือกเปนงานที่มีเกียรติ แตให
ความสําคัญกับ ทานเลือกอาชีพที่ตรงกับ ความชอบของตนเปนหลัก มากกวาคํานึงถึง ชื่อเสียงองคก รหรือ
คาตอบแทนนอยที่สุด
สวนที่ 5 กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกอาชีพเมื่อทานมั่นใจ
วาความรูความสามารถที่ ทานมีจ ะสามารถทําใหท านประกอบอาชีพอยางมีป ระสิท ธิภาพได แมจ ะไม มี
ประสบการณการทํางานในอาชีพนั้นๆ ก็ตามมากที่สุด รองลงมาคือ ทานเลือกที่จะทํางานที่มีความกาวหนาใน
อนาคตสูง แตใหความสําคัญกับทานคิดวาอาชีพที่ทําปจจุบัน ตรงกับอาชีพที่ทานคาดหวังอยากจะทําไวนอย
ที่สุด
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สวนที่ 6 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมมีดังนี้ การตัดสินใจเลือกอาชีพของตน ไดแก 1. ควร
เลือกงานที่ชอบ สามารถใชความรูที่มีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความกาวหนา 2. มีความมั่นคงตลอดชีพ
และ 3. องคกรมีนโยบายสนับสนุนความรูความสามารถของพนักงานเพื่อความเจริญกาวหนาของพนักงานและ
องคกรอยางเสมอภาค
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา
1. ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงาน
องคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ทัศนคติในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงาน
องคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. ทฤษฎีการเลือกอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคก ร
เอกชนในจังหวัดนครปฐมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพทัศนคติในการประกอบอาชีพ
และทฤษฎีการเลือกอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคกรเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม
ตัวแปรอิสระ
(Constant)
ปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ
ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ
2
R = 0.762, F = 505.298, p = 0.000

B
.165
.080
.144
.743

Beta
.078
.171
.689

t
1.509
1.997
4.701
16.102

Sig
.132
.047
.000
.000

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพทัศนคติในการประกอบ
อาชีพ และทฤษฎีก ารเลือกอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนัก งานองคก ร
เอกชนในจังหวัดนครปฐมโดยมีระดับคาอิทธิพลรอยละ 76.2 (R2) ที่เหลือรอยละ 23.8 เกิดจากตัวแปรอื่นๆ ที่
ไมอาจทราบได และพบวาทฤษฎีการเลือกอาชีพ (Beta = 0.689) มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ
เลือกอาชีพของพนักงานองคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมมากที่สุดรองลงมาคือ ทัศนคติในการประกอบอาชีพ
(Beta = 0.171) และปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ (Beta = 0.078) มีความสัมพันธกับกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
เปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่สรุปวาปจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
อาชีพของพนักงานองคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐม ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความสําคัญ
ของแรงจูงใจของชัยนาถนาคบุปผา (2529 อางถึงในสุธาทิพยใหมชุม, 2550) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา แรงจูงใจ
เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการทํางานของบุคคลเปนอยางมาก หากไดรับแรงจูงใจในระดับสูงยอมทําใหพวกเขาตั้งใจ
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ทํางานอยางเต็มความสามารถโดยไมยอทอเพื่อใหไดรับผลสําเร็จในหนาที่การงานสอดคลองกับแนวคิดเทคนิค
การจูงใจเฉพาะงานของศิริวรรณ และคณะ (2541) ที่อธิบายวาเทคนิคการจูงใจที่จะสงผลตอการเพิ่มผลผลิต
และการปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ องคกรควรเลือกใชสิ่งจูงใจใหเหมาะสมทั้งการจูงใจดวยงาน การจูงใจ
ดวยผลตอบแทนที่เปนเงินการจูงใจดวยผลตอบแทนที่ไมใชเงิน และการจูงใจดวยสภาพแวดลอมในการทํางาน
และการจูงใจดวยสวัสดิการตางๆโดยจากผลการวิจัยพบวาความรวมมือกันทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายของ
องคกรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด จึงสอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจของ Herzberget al. (1959) ที่อธิบายวาหนึ่งใน
ปจจัยค้ําจุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการประกอบอาชีพคือ ความสัมพันธของเพื่อนรวมงานที่มีความสัมพันธอันดี
ตอกันสามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณไตรสร
ลักษณ (2552) ไดทําการศึก ษาปจ จัยที่มีผ ลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตกรณีศึก ษา:
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนปจจัยที่สําคัญมาก
ระดับที่ 2 ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของจุนจิตรธุวสุจิเรข (2556)
ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเพชรบุรีจากผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการทํางานโดยเฉพาะดานความสัมพันธกบั
เพื่อนรวมงานที่มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในระดับมากที่สุด
ผลการศึกษาที่สรุปวา ทัศนคติในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
อาชีพของพนักงานองคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมในระดับมากที่สุด ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิด
การเลือกอาชีพของวัชรี ทรัพยมี (2551) ที่ไดกลาวถึงองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพซึ่งมีทั้งจาก
ภายในบุคคลและองคประกอบภายนอกที่มาจากสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะแรงผลักดันจากพอแมครอบครัว โดย
จากผลการวิจัยพบวาครอบครัวรูสึก ภาคภูมิใจในอาชีพ ที่ทานทํา มีคาเฉลี่ย รวมมากที่สุดเปน อันดับ แรก
สอดคลองกับงานวิจัยของจีรนันทไวยศรีแสง (2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาปจจัยการจูงใจดานความสัมพันธกับครอบครัวมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาที่สรุปวา ทฤษฎีการเลือกอาชีพมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
พนักงานองคกรเอกชนในจังหวัดนครปฐมในระดับมากที่สุด ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดการเลือก
อาชีพของอุณารัตนธรรมมิโกมินทร (2543) ที่ไดกลาววาการประกอบอาชีพเปนภาระหนาที่อยางหนึ่งของ
มนุษยในอันที่จะใหดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางสุขสบายพอสมควรตามแตอัตภาพ การเลือกอาชีพไมจําเปน
เสมอไปที่จะใหเปนไปตามแนวถนัดหรือตามความสามารถเฉพาะของคน สอดคลองกับผลวิจัยของอภิศักดิ์ดวง
ภักดี (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพของผูวางงานตามกฎหมายประกันสังคมพ.ศ.
2533 ในกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1ที่พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพของผูวางงานคือ
ปจจัยดานคาตอบแทนในประเด็นของสวัสดิการและบริการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบวาได
เลือกอาชีพโดยคํานึงถึงชื่อเสียงองคกรหรือคาตอบแทนมากกวาที่ตรงกับความชอบของตนเปนหลัก และ
สอดคลองกับ งานวิจัยของน้ําทิพยบุตรทศ (2558) ที่ไดทําการศึก ษาการตัดสินใจเลือกอาชีพแรงจูง ใจและ
ความกาวหนาในอาชีพพริตตี้เอ็มซี โดยพบวาปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกอาชีพคือความชอบและความ
สนใจเปนการสวนตัว ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการเลือกอาชีพที่มีความ
เหมาะสมกับตัวเองมีความถนัดสามารถทํางานไดอยางคลองแคลวเปนลําดับตนๆ
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงานโดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยหรือฝายบุคคลใน
องคกรเอกชน สามารถนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้
1) ควรมุงเนนการสรางความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน และเผยแพรเปาหมายขององคกร อัน
จะทําใหพนักงานรับทราบและมีจุดมุงหมายใหพนักงานยึดถือปฏิบัติ
2) ควรสรางทัศนคติใหพนัก งานรูสึก ภาคภูมิใจในอาชีพที่ทานหรือตําแหนงงานที่ทําเพื่อให
พนักงานรูสึกวาตนเองสําคัญตอองคกรและจะไดมุงมั่นปฏิบัติในอาชีพของตนตอไป รวมถึงสงผลใหครอบครัว
รูสึกภาคภูมิใจกับอาชีพของตน
3) ควรมีวิธีการปลูกฝงและใหพนักงานพึงระลึกอยูเสมอวาตําแหนงงานของตนเปนงานที่มีเกียรติ
มีสวนสรางความภาคภูมิใจกับองคกรและบุคคลแวดลอมได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1) แนะนําใหทําการศึกษากับกลุมประชากร/กลุมตัวอยาง ในองคกรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
2) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวางหัวหนางานกับพนักงาน เพื่อไดขอมูลในสองมุมมองทั้งฝาย
บริหารและฝายปฏิบัติ
เอกสารอางอิง
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครปฐม. (2561). แผนพัฒนาจังหวัด
นครปฐม 4 ป (พ.ศ. 2561-2564). สืบคนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 จาก
http://www.nakhonpathom.go.th/files/com_news_develop_plan/201611_71a0e26cc1c1c8a.pdf
จุนจิตร ธุวสุจิเรข. (2556). ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุร.ี วิทยานิพนธปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร.ี
จีรนันท ไวยศรีแสง. (2552). ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
พัฒนาสังคมคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
เดลินิวส. (2561). "ไทย"อยูอันดับ4วางงานนอยทีส่ ุดในโลก. ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน. 2561 สืบคนเมื่อ 18
กรกฎาคม 2561 จาก https://www.dailynews.co.th/politics/651025
พินโย พรมเมือง. (ม.ป.ป.). แนวทางการเลือกอาชีพ.สืบคนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2561 จาก
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1095
น้ําทิพยบุตรทศ. (2558). การตัดสินใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ และความกาวหนาในอาชีพพริตตีเ้ อ็มซี. ใน
RMUTT Global Business and Economics Review ปที่ 10 ฉบับที่ 1: 121-132.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2535). ความลับองคการ: พฤติกรรมองคการสมัยใหม. กรุงเทพ: ธรรมนิต.ิ
วัชรี ทรัพยมี. (2551). ทฤษฎีใหบริการปรึกษา. กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณไตรสรลักษณ. (2552). ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตกรณีศึกษา:
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุร.ี การคนควาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
~ 371 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลม และไซเท็กซ
จํากัด.
สมคิด บางโม. (2538). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน.
สุธาทิพย ใหมชุม. (2550). การตัดสินใจเขาเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับ
มัธยมศึกษาของนักเรียนศูนยบริการการศึกษาโรงเรียน อําเภอเมืองจังหวัดยะลา. วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
อภิศักดิ์ ดวงภักดี. (2550). ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการเลือกประกอบอาชีพของผูวางงานตามกฎหมาย
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: ม.ป.ท.
อุณารัตน ธรรมมิโกมินทร. (2543). การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนิสิตปสุดทายของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Alderfer, C. P. (1972). Existence: Relatedness and growth, human needs in organizational
setting. New York: Free Press.
Herzberg. et al. (1959). The Motivation to Work. New York: John & Sons.
John L. Holland. (1973). Making Vocational Choice: A Theory Career. New Jersey: PrenticeHall.
Munn, N. L. (1971). The evolution of the human mind. Boston: Houghton Mifflin
Harcourt (HMH).
Steers, R. M. & Porter, L.W. (1979). Motivation and Work Behavior. New York: McGraw-Hall
Book Company.
Triandis, H. C. (1971). Attitude and Change. New York: Wiley.
Yamane. (1967). Taro Statistic: An Introductory Analysis. New York: Harper &row.

~ 372 ~

