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บทคดัย่อ  

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอย่างคอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 
400 คน รวบรวมขอ้มลูโดยใช ้แบบสอบถาม วเิคราะหผ์ล ดว้ยคา่ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
วเิคราะหค์่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ผลการศกึษาพบว่า พบว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
รามค าแหง ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัจงูใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากโดย มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ใหค้วามส าคญักบั
กระบวนการตดัสนิใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.69 และมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจกบั
กระบวนการตดัสนิใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกใน
ระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.0  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ค าส าคญั (Key Words) ไดแ้ก่ ( ) ปจัจยัจงูใจ (2) กระบวนการตดัสนิใจ 

*บทความน้ีเรยีบเรยีงจากงานคน้ควา้อสิระเรื่องปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของนกัศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่ไดผ้่านการสอบป้องกนัสารนิพนธเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

  นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

  รองศาสตราอาจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



บทน า 
ยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาท าใหผู้ค้นรวมทัง้ธุรกจิต่างๆตอ้งปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดในตลาดทีม่กีาร

แขง่ขนักนัค่อนขา้งสงู สบืเน่ืองจากปจัจบุนัโลกไดพ้ฒันาไปอย่างรวดเรว็ดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัขึน้ ท าใหก้ารตดิต่อสือ่สาร
กนันัน้สะดวกและรวดเรว็และการเขา้ถงึสือ่ต่างๆผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตไดง้่ายขึน้ ท าใหธุ้รกจิประเภทต่างๆตอ้งปรบัตวัใหเ้ข้า
กบัเทคโนโลยจีงึท าใหม้อีาชพีใหม่ๆเกดิขึน้มากมายจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและบางอาชพีกค็่อยๆลดจ านวนลง
และค่อยๆหายไป บางอาชพีกม็กีการเตบิโตอย่างรวดเรว็ และมคีวามตอ้งการอย่างสงูของตลาดแรงแรง 
การตดัสนิใจในการเลอืกทีจ่ะประกอบชพีทีต่นเองตอ้งการนัน้นอกจากจะดตูามความตอ้งการของตลาดแรงงานแลว้ยงัตอ้ง
อาศยัปจัจยัจงูใจทีช่ว่ยในการตดัสนิเลอืกประกอบอาชพีอกีดว้ย เราจงึตอ้งการศกึษาว่าปจัจยัจงูใจในดา้นใดบา้งทีเ่ป็นปจัจยั
ทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจมากทีส่ดุ  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นมหาวทิยาลยัรฐัและมหาวทิยาลยัตลาดวชิาแห่งเดยีวในประเทศไทย ซึง่รบับคุคลเขา้
ศกึษาโดยไม่สอบคดัเลอืกและไม่จ ากดัจ านวน มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นหนึ่งในสถาบนัการศกึษาชัน้น าของประเทศไทย 
และมชีื่อเสยีงในดา้นนิตศิาสตรแ์ละรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ. 2514 บนถนนรามค าแหง แขวง
หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึง่ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัรามค าแหงมวีทิยาเขตต่างๆกระจายอยูท่ ัว่ประเทศซึง่มี
นกัศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่จ านวน 197,622 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่6 ธนัวาคม 2561)   
 เพื่อเป็นการศกึษาแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ว่าตอ้งการประกอบอาชพีใด และปจัจยัจงูใจต่างๆทีม่ผีลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจในการเลอืกประกอบอาชพีนัน้ๆ จงึเลอืกศกึษานกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีก่ าลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั
รามค าแหง เพราะมจี านวนทีเ่หมาะสมและมคีวามหลากหลายของประชากร  
 ทัง้น้ีจากการศกึษาปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีนัน้ จะท าใหท้ราบว่าแนวโน้มของ
การเลอืกประกอบอาชพีของนกัศกึษาในปจัจบุนัเป็นอย่างไร และมปีจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกประกอบ
อาชพี และน าผลการวจิยัไปช่วยในการสรา้งแรงจงูใจเพื่อสรรหาบุคคลากรหรอืรกัษาบุคคลากรไวก้บัองคก์ารทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนได ้

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลือกประกอบอาชีพของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

2. เพื่อศึกษาปจัจัยจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

ขอบเขตการวิจยั 
การวิจยัในครัง้น้ี เป็นการศึกษาปจัจยัจูงใจที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจประกอบอาชีพของนักศึกษาระดบั

ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง  

 . ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้ คอื นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีก่ าลงั
ศกึษาอยู่จ านวน 400 คน 



2. ขอบเขตเนื้อหาดา้นตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

2.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ปจัจยัสว่นบุคคล ปจัจยัจงูใจ  

2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการตดัสนิใจ  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 . ท าใหท้ราบการตดัสนิใจเลอืกอาชพีของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง  

2. ท าใหท้ราบปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสจิใจเลอืกประกอบอาชพีของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหง  

3. ท าใหท้ราบแนวโน้มของนกัศกึษาทีต่อ้งการประกอบอาชพีดา้นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารในองคก์ารต่างๆ 

วางแผนในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 

การทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยันี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ขอ้มลู บทความทางวชิาการ เอกสาร สือ่ต่าง ๆ รวมทัง้ งานวจิยัต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัฉบบัน้ีซึง่ศกึษาปจัจยัจงูใจ ทีส่ง่ผลต่อกระบวนการการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยัก าหนดสมมตฐิานงานวจิยัและออกแบบ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการท างานวจิยัในบทที ่3 ดงันัน้ เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั ผูว้จิยัไดม้กีารทบทวนวรรณกรรมตาม
หวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

ทฤษฎขีองการจงูใจ (Theories of Motivation) 
ความหมายของแรงจงูใจ 

แรงจงูใจ คอืสิง่ซึง่ควบคุมพฤตกิรรมของมนุษย ์อนัเกดิจากความตอ้งการ (needs) พลงักดดนั (drives) หรอื 
ความปรารถนา (desires) ทีจ่ะพยายามดิน้รนเพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ซึง่อาจจะเกดิจากสิง่เรา้ทัง้ภายในและ
ภายนอกตวับุคคลนัน้ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก ่ความรูส้กึ ความตอ้งการตอ้งการ ซึง่เป็นพลงัในการชกัจงู หรอืกระตุน้ใหก้ระท า
บางอย่างเพื่อใหไ้ดส้ิง่ตอ้งการนัน้ สว่นภายนอกไดแ้ก่ สิง่ใดกต็ามภายนอกทีม่ากระตุน้ท าใหเ้กดิความตอ้งการ ซึง่แรงจงูใจ
นี้อาจเกดิจากสิง่เรา้เพยีงอย่างเดยีว หรอือาจจะเกดิขึน้พรอ้มกนัทัง้ภายในและภายนอกกไ็ด ้นอกจากนี้ยงัมสีิง่เรา้อื่น ๆ เช่น 
การยอมรบัของสงัคม การบงัคบั การใหร้างวลัหรอืการใหก้ าลงัใจหรอืการท าใหเ้กดิความพอใจ ลว้นเป็นเหตุท าใหเ้กดิ
แรงจงูใจไดแ้ละสรา้งแรงผลกัดนัใหค้นมพีฤตกิรรม และยงัก าหนดทศิทางและเป้าหมายของพฤตกิรรมนัน้ดว้ย  

Lovell  ( 980:  09) ใหค้วามหมายของแรงจงูใจว่า”เป็นกระบวนการทีช่กัน าโน้มน้าวใหบ้คุคลเกดิความมานะ
พยายามเพื่อทีจ่ะสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลส าเรจ็” 

Domjan ( 996:  99) อธบิายว่าการจงูใจเป็นภาวะในการเพิม่พฤตกิรรมการกระท ากจิกรรมของบุคคลโดยบุคคล
จงใจกระท าพฤตกิรรมนัน้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ 



สธุาทพิย ์ใหม่ชุม่ (2550: 20) สรุปไดว้่า แรงจงูใจ หมายถงึ ความปรารถนา ความตอ้งการตามเป้าหมาย 
จุดประสงค ์แรงขบั เมื่อบุคคลเกดิแรงจงูใจจะเกดิสภาวะแรงกระตุน้ ท าใหบุ้คคลเกดิพฤตกิรรมการกระท ากจิกรรมต่าง ๆ 
เพื่อใหต้นไดร้บัผลส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมาย 

สรุปไดว้่าการจงูใจเป็นกระบวนการทีบุ่คคลถูกกระตุน้จากสิง่เรา้โดยจงใจใหก้ระท าหรอืดิน้รนเพื่อใหบ้รรลุ
จุดประสงคบ์างอย่างซึง่จะเหน็ไดพ้ฤตกิรรมทีเ่กดิจากการจงูใจเป็นพฤตกิรรมทีม่ใิช่เป็นเพยีงการตอบสนองสิง่เรา้ปกติ
ธรรมดา ยกตวัอย่างลกัษณะของการตอบสนองสิง่เรา้ปกตคิอื การตอบรบัเมื่อไดย้นิเสยีงเรยีก แต่การตอบสนองสิง่เรา้จดัว่า
เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการจงูใจเช่น พนกังานขยนัตัง้ใจท างานเพื่อหวงัค่าตอบแทนพเิศษ ทีน่ายจา้งเสนอใหถ้า้ท างาน
บรรลุเป้าหมาย เป็นตน้ 

 
ทฤษฎ ีE.R.G. ของ Alderfer (Existence Relatedness Growth) 

เน่ืองจากทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลวไ์ดร้บัค าวพิากษ์วจิารณ์ในหลายประเดน็ดงักล่าว ท าใหใ้นปี 
 972 แอลเดอรเ์ฟอร ์(Alderfer) ไดน้ าทฤษฎขีองมาสโลวม์าปรบัและพฒันาใหม่เป็นทฤษฎ ี(Existence-Relatedness-
Growth Theory : ERG Theory) หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งไดว้่า ทฤษฎคีวามตอ้งการเชงิล าดบัขัน้ประยุกตข์องแอลเดอรเ์ฟอร ์
(Alderfer’s modified need hierarchy theory) โดยยุบรวมความตอ้งการต่างๆ ของมนุษยเ์ป็น 3 กลุ่มดงันี้ 

 . ความตอ้งการด ารงชวีติอยู่ (Existence Needs) เป็นความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัในการด ารงชวีติของ
มนุษย ์เปรยีบไดก้บัความตอ้งการต่างๆ ในขัน้ที ่  (ความตอ้งการทางร่างกายหรอืสรรีะ) และขัน้ที ่2 (ความตอ้งการความ
มัน่คงและปลอดภยั) ของมาสโลวน์ัน่เอง  

2. ความตอ้งการความสมัพนัธ ์(Relatedness Needs) เป็นความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลหรอืการมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการความรกัและความผกูพนั (Love and Belonging Needs) 
และความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) ตามทฤษฎขีองมาสโลวน์ัน่เอง 

3. ความตอ้งการเจรญิเตบิโต (Growth Needs) เป็นความตอ้งการทีจ่ะพฒันาศกัยภาพในตนเอง ซึง่ถา้
เปรยีบเทยีบกบัทฤษฎขีองมาสโลว ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) และความตอ้งการรูจ้กัตนเองอย่าง
แทจ้รงิและพฒันาตนเองใหส้มบรูณ์ (Need for self-actualization) นัน่เอง 

ซึง่มผีูเ้ชีย่วชาญไดก้ล่าวไวต้ามทฤษฎ ีE.R.G. ของ Alderfer ดงันี้ 

1) ความอยู่รอด (Existence needs: E) คอื ความตอ้งการมคีวามเป็นอยู่ทีด่ที ัง้ทางร่างกาย และทางวตัถุ ดว้ยการ
ด ารงชวีติอยู่ไดโ้ดยมคีวามตอ้งดา้นปจัจยั4ซึง่เป็นความตอ้งการในระดบัต ่า เป็นความตอ้งการปจัจยัในการด ารงชวีติ 
ประกอบดว้ย ความตอ้งการดา้นร่างกาย ความปลอดภยั และความมัน่คงตามทฤษฎขีองมาสโลว ์เช่น ความตอ้งการทาง
วตัถุเงนิเดอืน ประโยชน์ตอบแทนสภาพการท างาน ปจัจยัอ านวยความสะดวก ในการท างาน เป็นตน้ ผูบ้รหิารสามารถจงูใจ
ดว้ย การจ่ายเงนิเดอืนทีเ่ป็นธรรม มผีลตอบแทนที ่น่าสนใจ รวมถงึท าใหพ้นกังานรูส้กึมัน่คงปลอดภยัในการท างาน ไดร้บั
ค่าจา้งและการดแูลทีเ่ป็นธรรม และมสีญัญาว่าจา้งในการท างานเพื่อความวางใจ 

2) การมสีมัพนัธภาพ (Relatedness needs: R) คอืการตอ้งการทีจ่ะไดร้บัไมตรจีติจากคนในสงัคม การมี
ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนร่วมงาน รวมถงึคนรอบตวัประกอบดว้ย ความผกูพนัหรอืการยอมรบัทางสงัคมความ เช่น 



ตอ้งการผกูพนักบัผูอ้ื่นในการท างาน ตอ้งการเป็นพวกพอ้งไดร้บัความยอมรบั ร่วมรบัรูแ้ละแบง่ปนัความรูส้กึระหว่างกนั 
ตอ้งการมคีวามสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น ตอ้งการเป็นเพื่อน ซึง่ความตอ้งการนี้เหมอืนกบั ทฤษฎขีองมาสโลวด์า้นสงัคม ซึง่ผูบ้รหิาร
ควรท าใหพ้นกังานสรา้งสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั ทัง้ต่อบุคคลในองคก์ารและบุคคลภายนอกองคก์าร เชน่ การท ากจิกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน 

3) ความเจรญิกา้วหน้า (Growth needs: G) คอืความตอ้งการทีจ่ะเจรญิกา้วหน้าในการท างาน ตอ้งการการเตบิโต
และการพฒันาทางตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อทีส่ามารถทุ่มเทความรู ้ความสามารถของตนในการท างานอย่างเตม็ที ่และ
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเพิม่ขึน้ดว้ย ตอ้งการใหค้วามคดิของตวัเองเป็นจรงิ อยู่ในความตอ้งการระดบัสงูสดุของ
บุคคลซึง่มคีวามเป็นรปูธรรมต ่าสดุ ประกอบดว้ยความตอ้งการยกย่องและความตอ้งการประสบความส าเรจ็ ซึง่เป็นความ
ตอ้งการขัน้ทีส่ ีแ่ละขัน้ทีห่า้ตามทฤษฎขีอง มาสโลว ์ซึง่ผูบ้รหิารควรใหพ้นกังานไดพ้ฒันาตนเองใหใ้นการหาความรูเ้พิม่เตมิ 
และการพจิารณาเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง หรอืเพิม่งานใหร้บัผดิชอบมากขึน้ เพื่อทีพ่นกังานจะกา้วไปสูค่วามส าเรจ็      
เสนาะ ตเิยาว ์(2551, น. 213),อลัเดอรเ์ฟอร ์(Alderfer 1969, pp. 142-175 อา้งถงึใน สรินิาตย ์กฤษฎาธาร, 2552)  

ทฤษฎ ีอ ีอาร ์จ ี(ERG) ของแอลเดอรเ์ฟอรม์คีวามเชื่อเบือ้งตน้เช่นเดยีวกบัแนวคดิของมาสโลว ์คอื เมื่อความ
ตอ้งการขัน้ตน้ไดร้บัการตอบสนอง บุคคลจะเคลื่อนสูค่วามตอ้งการในขัน้สงูต่อไป อย่างไรกต็าม แอลเดอรเ์ฟอรเ์หน็ว่า เมื่อ
บุคคลเกดิความขดัแยง้โดยไม่สามารถท าพฤตกิรรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการในขัน้ทีต่ ่ากว่าไดเ้ช่นกนั และทีส่ าคญัอกี
ประการหนึ่งทีท่ าใหท้ฤษฎ ีERG ของแอลเดอรเ์ฟอรแ์ตกต่างจากทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์คอืแอลเดอร์
เฟอรเ์ชื่อว่า แรงผลกัดนัใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมอาจเกดิจากความตอ้งการรวมกนัหลายๆ อย่างในเวลาเดยีวกนั (Porter, 
Bigley and Steers, 2003, p. 9) 

สรุปทฤษฎ ีE.R.G ของ Alderfer มคีวามคลา้ยคลงึกบัทฤษฎแีรงจงูใจของมนุษยข์อง Maslow แต่แตกต่างกนั
ตรงทีท่ฤษฎ ีE.R.G ไม่จ าเป็นตอ้งเกดิความตอ้งการตามล าดบั อาจเกดิความตอ้งการใดก่อนหรอืหลงักไ็ดห้รอือาจเกดิความ
ตอ้งการพรอ้มกนักไ็ดต้ามสถานการณ์ เช่น พนกังานอายุ 60 ปี ประสบความส าเรจ็ในการท างานมากมาย เมื่อถงึเวลา
เกษยีณ ความตอ้งการกอ็าจจะเปลีย่นไป เพราะเริม่รูส้กึว่าร่างกายอ่อนแอลง ท าใหเ้กดิพฤตกิรรมหนัมาดแูลสขุภาพมากขึน้ 
และอยากอยู่กบัครอบครวัมากขึน้ เป็นตน้ 

ทฤษฎกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

นกัวชิาการหลายท่านได ้อธบิายว่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Buying Decision Process) เป็นขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค โดยจากการส ารวจผูบ้รโิภคใน กระบวนการในการซือ้สนิคา้ พบว่าผูบ้รโิภคจะผ่านกระบวนการ 5 
ขัน้ตอน ดงันี้ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552, หน้า  57) กระบวนการหรอืขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ (Buyer’ s Decision Process) เป็น
ล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ ของผูบ้รโิภค ประกอบไปดว้ย การรบัรู ้ปญัหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก 
การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มานิต รตันสวุรรณ และ สมฤด ีศรจีรรยา (2554, หน้า  54) กระบวนการ
ตดัสนิใจของผูซ้ือ้ของ ผูบ้รโิภคประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน เริม่ตัง้แต่การรบัรูค้วามตอ้งการและคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการสนิคา้ ที่
ตอ้งการเปรยีบเทยีบคุณภาพและราคา สดุทา้ยจะเปิดทางเลอืกวา่เลอืกสนิคา้ไหนทีไ่ดต้รงตาม ความตอ้งการจงึตดัสนิใจซือ้  



 . ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ (Need Recognition) หรอืการรบัรูป้ญัหา (Problem Recognition) การทีบุ่คคล 
ๆ หนึ่งตระหนกัถงึความตอ้งการสนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่อาจเกดิขึน้ได ้จากตวัเองหรอือาจเกดิจากสิง่เรา้ภายนอก ยกตวัอย่าง
เช่น ความหวิทีเ่กดิจากการเดนิผ่านรา้นอาหาร ทีม่กีารตดิป้ายโฆษณาภาพอาหารทีม่คีวามยัว่ยวน ซึง่ผูบ้รโิภคจะเกดิความ
หวิขึน้โดยไม่ไดต้ัง้ใจ โดย สิง่เหล่านี้เมื่อเกดิขึน้ถงึระดบัหนึ่งจะกลายเป็นสิง่กระตุน้ ท าใหบุ้คคลเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะจดัการกบัสิ่ง 
กระตุน้จากประสบการณ์ในอดตีหรอืจากบุคคลรอบขา้ง และท าใหรู้ว้่าจะตอบสนองต่อสิง่กระตุน้นัน้ อย่างไร 

2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) หลงัจากทีผู่บ้รโิภครบัรูถ้งึความต้องการแลว้ ผูบ้รโิภคกจ็ะด าเนินการ
คน้หา ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถน ามาตอบสนองต่อวามต้องการได ้ยกตวัอย่างเช่น ผูบ้รโิภคตระหนักถงึ
ความตอ้งการในการซือ้คอมพวิเตอรเ์ครื่องใหม่ เนื่องจากเครื่องเก่าใชง้านไดไ้ม่ด ีท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการท างาน จงึต้อง
ท าการหาขอ้มลูเกีย่วกบัคอมพวิเตอรร์ุ่นทีไ่ดร้บัความนิยมอยู่ ในขณะนัน้ เป็นต้น โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้รโิภคแบ่งเป็น 5 
ประเภท ดงันี้   

2.  บุคคลต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบขา้ง เช่น ครอบครวั เพื่อน เป็นตน้    
 2.2 แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ สือ่โฆษณา พนกังานขาย งานจดัแสดงสนิคา้ เป็นตน้  
 2.3 ประสบการณ์ ไดแ้ก่ การทดลองใชส้นิคา้ เป็นตน้     
 2.4 แหล่งชุมชน ไดแ้ก่ สือ่มวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภค เป็นต้น   
 2.5 การทดลอง ไดแ้ก่ หน่วยงานทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้รโิภคไดข้อ้มลูทีต่อ้งการมาเพยีงพอแลว้ กจ็ะท าการ
ประเมนิทางเลอืก ต่าง ๆ ตามกระบวนการ ดงันี้     

3.  ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์      
 3.2 จดัน ้าหนกัความส าคญัส าหรบัคุณสมบตัผิลติภณัฑต์ามทีต่อ้งการ   
 3.3 เลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ  

4. การตดัสนิใจซือ้ (Purchase Decision) หลงัจากท าการประเมนิทางเลอืกเรยีบรอ้ยแลว้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้
ผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการมากทีส่ดุ 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ (Postpurchase Behavior) หลงัจากการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ผูบ้รโิภคจะท าการ
ทดลองใชผ้ลติภณัฑ ์หลงัจากนัน้ผูบ้รโิภคจะมกีารประเมนิความพงึพอใจของผลติภณัฑท์ีใ่ช ้ดงันี้ 

5.  ความพงึพอใจภายหลงัการซือ้ (Postpurchase Satisfaction) เป็นระดบั ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค
ภายหลงัจากทีไ่ดส้นิคา้หรอืบรกิารไปแลว้          
5.2 การกระท าภายหลงัการซือ้ (Postpurchase Actions) หลงัจากทีผู่บ้รโิภค ท าการประเมนิความพงึ
พอใจของตนเองแลว้ การตดัสนิใจในขัน้ต่อไปของผู้บรโิภคจะแบ่งเป็น 2 ทางเลอืกใหญ่ ๆ ดว้ยกนั คอื 
ความพงึพอใจและใชผ้ลติภณัฑ ์รวมถงึเกดิการซือ้ซ ้า หรอือกีทางเลอืก หนึ่งคอืความไม่พอใจและเลกิใช้
หรอืมกีารบอกต่อคนรอบชา้ง (Postpurchase Use and Disposal) ซึง่เป็นหน้าทีข่องนักการตลาดทีต่้อง
คอยตดิตามผลจากความพงึพอใจในการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค 



สรุป จากทฤษฎีการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค น ามาประยุกต์ใช้กบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีและ
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น5ขัน้ตอนไดแ้ก่ ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจ
และพฤตกิรรมภายหลงัการตดัสนิใจ  

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

นพอนนัต ์เพยีรมัน่คง (2559) ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลในการเลอืกอาชพีของนกัศกึษา นกัศกึษาสาขาการ
จดัการการบนิ สถาบนัเทคโนโลยกีารบนิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ ในแต่ละดา้น 
พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกปจัจยัดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงานมากทีส่ดุ โดยเลอืกหน่วยงานทีเ่ปิดโอกาสใหม้กีาร
แสดงความคดิเหน็และยอมรบัซึง่กนัและกนัมากทีส่ดุ ดา้นความมัน่คงในการท างาน พบว่านกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืก
หน่วยงานทีใ่หส้วสัดกิารทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกหน่วยงานทีม่ี
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีช่ดัเจนในการเลื่อนต าแหน่งงาน และหน่วยงานทีใ่หก้ารสนบัสนุนการท างานต่างสาขา หรอืต่างประเทศ 
เพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการท างานมากทีส่ดุ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง  ซึง่มจี านวนประชากร 
 96,722 คน จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรของทาโร่ ยามาเน่ และไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 400 คน 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยัเรื่อง ปจัจยัจูงใจทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง สรา้งขึน้จากกรอบแนวคดิทีพ่ฒันาจาก
วรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั เน้ือหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 
สว่น ดงันี้     

สว่นที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ปีการศกึษา คณะ เกรด
เฉลีย่สะสม ประเภทอาชพีทีส่นใจประกอบอาชพีในอนาคต 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการให้ความส าคญัเกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกประกอบอาชพีของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี้ ความต้องการด ารงชวีติอยู่ ดา้นความต้อง
ดา้นความสมัพนัธ ์ดา้นความตอ้งการความเจรญิเตบิโต 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิ
ทางเลอืก การตดัสนิใจเลอืกและพฤตกิรรมภายหลงัการเลอืก 

 



การทดสอบเครือ่งมือเกบ็ข้อมูล 
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมอื(reliability) ผู้วจิยัไดน้ าเครื่องมอืที่ไดป้รบัปรุงแก้ไขแล้วไปด าเนินการ

ทดสอบ โดยการน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างจรงิมากทีสุ่ดจ านวน 30 
ชุด  เพื่อน ามาทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยใช้วธิกีารค านวณสมัประสทิธิ ์แอลฟ่า(Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติใินการวเิคราะหพ์บว่า ผลการวเิคราะหไ์ดค่้าสมัประสทิธิแ์อลฟา ส่วนที ่ 2  
แบ่งออกเป็น ปจัจยัจงูใจ เท่ากบั 0.907 และกระบวนการตดัสนิใจ เท่ากบั 0.94  

การวิเคราะหข์้อมูล  
1. การวเิคราะหเ์ชงิขอ้มลูดว้ยสถติพิรรณนา(Descriptive Statistic) คอื การแจกแจงความถี(่Frequency) หารอ้ยละ

(Percentage) น ามาใชใ้นการอธบิายขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ตวัแปรทีเ่ป็น Nominal Scale หรอื 

Ordinal Scale และค่าเฉลีย่(Mean) น ามาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละอธบิายค่าของตวัแปรทีเ่ป็น Interval Scale  

2. การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน(Inferential Statistic) หรอืสถติอิา้งองิเพื่อทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้  

 แบบสอบถามในส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลใช้สถิติส าหรบัทดสอบ

สมมตฐิาน ดงัน้ี สมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคล ทีต่ัง้ไวค้อื ปจัจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ

เลอืกประกอบอาชพีของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง สมมติฐานขอ้นี้มตีวัแปรอสิระ คอื 

ปจัจยัสว่นบุคคลซึง่มกีารแบ่งประเภทออกเป็น 2  กลุ่ม คอื  

1. Norminal Scale  ไดแ้ก่ เพศ    

2.  Ordinal Scale  ไดแ้ก่ อายุ ปีการศกึษา คณะ เกรดเฉลีย่สะสม อาชพีทีส่นใจประกอบอาชพีในอนาคต 

โดยทัง้ 2  สว่นใชส้ถติ ิT-testและ F-test test  ในการวเิคราะหข์อ้มลู 

 แบบสอบถามในสว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจทีส่ง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจในการปะ

กอบอาชพีของนกัศกึษา ใชส้ถติสิ าหรบัทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 

 สมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัปจัจยัจงูใจ คอื ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจประกอบอาชพีของนักศกึษา สมมตฐิาน

ขอ้น้ีมตีวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัจูงใจ เป็น Interval Scale ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ปจัจยัจูงใจไดแ้ก่  ดา้นความต้องการ

ด ารงชวีติอยู่ ดา้นความตอ้งการความสมัพนัธ ์ดา้นความต้องการเจรญิเตบิโต และมตีวัแปรตาม คอื กระบวนการ

ตดัสนิใจในการประกอบอาชพีของนักศกึษา ระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่ทัง้หมดเป็น Interval 

Scale โดยทัง้ 2 ปจัจยัใชส้ถติ ิPearson Correlation ในการวเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

 

 

 

 

 



ผลการวิจยั 

 พบว่านกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัจงูใจในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากโดย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ใหค้วามส าคญักบักระบวนการตดัสนิใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.69 และมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจกบักระบวนการตดัสนิใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกในระดบัปานกลาง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.0  

อภิปรายผล 

ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มรีะหว่าง
อายุ 21 – 23  ปี ศกึษาอยู่ในคณะบรหิารธุรกจิ ชัน้ปีที ่3 เกรดเฉลีย่สะสมอยู่ระหว่าง 2.51 – 3.00 และสนใจประกอบอาชพี
ประเภทเอกชน 

1. ปจัจยัสว่นบคุคลกบักระบวนการตดัสนิใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่เีพศแตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ดา้นการ
รบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรม
ภายหลงัการตดัสนิใจ ทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เน่ืองจากปจัจุบนัสงัคมใหส้ทิธเิพศชายและเพศ
หญงิเท่าเทยีมกนั การเขา้ถงึสือ่หรอืแหล่งขอ้มลูต่างๆง่ายมากขึน้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตท าใหก้ระบวนการตดัสนิใจของเพศ
ชายและเพศหญงิไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั เกตุจนัทรฑ์า ศรวีะรมย ์(2558) ทีศ่กึษาแรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาโทของนกัศกึษา วทิยาลยันครราชสมีา ผลการวจิยัพบว่านกัศกึษาทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนั ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได ้และหลกัสตูรทีเ่ขา้ศกึษาต่อต่างกนั มแีรงจงูใจในการศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท ไม่
แตกต่างกนั  

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่อีายแุตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ดา้นการ
รบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรม
ภายหลงัการตดัสนิใจ ทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างเพราะเป็น
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่ชีว่งอายุทีแ่ตกต่างกนัมาก คอืช่วงอายุ 18 – 25 ปี ท าใหค้า่นิยมและกระบวนการตดัสนิใจไม่
แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบั นายภานุวฒัน์ ษารกัษ์ (2559) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกท างานกบับรษิทั 
ปนูซเีมนตไ์ทย (มหาชน) จ ากดั ของพนกังานปจัจบุนั ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศและอายแุตกต่างกนัไม่
มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท างาน 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่คีณะทีก่ าลงัศกึษาอยู่แตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ 
ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการ
ตดัสนิใจ ทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ต่มกีระบวนการตดัสนิใจ ดา้นการตดัสนิใจ ทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจาก การตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีทีต่นสนใจนัน้ บางอาชพีจ าเป็นตอ้งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีศ่กึษามาโดยตรงถงึจะสามารถประกอบอาชพีนัน้ๆได ้ท าใหน้กัศกึษาตอ้งมกีระบวนการตดัสนิใจ 
ดา้นการตดัสนิใจแตกต่างกนัตามคณะทีก่ าลงัศกึษาอยู่ 



 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ปีีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ ดา้น
การแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการตดัสนิใจ ทีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่มกีระบวนการตดัสนิใจ ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากนกัศกึษาทีเ่พิง่เขา้ใหมห่รอืนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 อาจจะยงัไม่รบัรูถ้งึความตอ้ง
ตอ้งการทีจ่ะประกอบอาชพีมากนะเพราะเพิง่จบการศกึษาจากชัน้มธัยมแลว้เขา้สูร่ ัว้มหาวทิยาลยัซึง่การเรยีนการสอน
แตกต่างกนั เพราะการเรยีนการสอนของระดบัมหาวทิยาลยัท าใหน้กัศกึษามอีสิระมากขึน้ ซึง่อาจสงผลใหน้กัศกึษาชัน้ปี
แรกๆยงัไม่ตระหนกัถงึการเลอืกประกอบอาชพีเท่ากบัชัน้ปีทา้ยๆทีใ่กลจ้ะส าเรจ็การศกึษา 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมทีแ่ตกต่างกนัจะมกีระบวนการตดัสนิใจ 
ดา้นตดัสนิใจ ทีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้แต่มกีระบวนการตดัสนิใจ ดา้นการรบัรูถ้งึความ
ตอ้งการหรอืปญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการตดัสนิใจ ทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากนกัศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่สะสมทีแ่ตกต่างกนั จะมกีระบวนการตดัสนิใจแตกต่าง
กนั อาทเิช่น ผูท้ีม่เีกรดเฉลีย่สะสมน้อยๆ อาจจ าเป็นตอ้งแสวงหาอาชพี และประเมนิทางเลอืกใหเ้หมาะสมกบัตนเองรวมถงึ
พฤตกิรรมหลงัการตดัสนิใจเลอืก ผูท้ีเ่กรดเฉลีย่สะสมยงัไม่ถงึตามเกณฑข์องอาชพีทีต่นสนใจตอ้งพยายามฝึกฝน เพิม่
ทกัษะของตนเองใหม้ผีลการเรยีนทีด่ขี ึน้ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบันางสาวพชัรนิทร ์ชุตพิงศร์ุ่งโรจน์ (2558) ที่
ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัการตดัสนิใจเชงิบวกต่อการเลอืกทางานกบัส านกังานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่งของ First 
Jobber ผลทีไ่ดค้อื ปจัจยัดา้นระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกทางานกบัส านกังานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 
4 แห่งของ First Jobber โดยผูท้ีม่รีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่ระหวา่ง 2.25 – 3.00 มคี่าเฉลีย่ทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกท างานกบัส านกั
งานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่งมากกว่าผูท้ีม่รีะดบัผลการเรยีนเฉลีย่สงู 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ปีระเภทอาชพีทีส่นใจประกอบอาชพีทีแ่ตกต่างกนัจะมี
กระบวนการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปญัหา ดา้นการแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิทางเลอืก 
ดา้นการตดัสนิใจ ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการตดัสนิใจ ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากอาชพีแต่
ละประเภทนัน้แตกต่างกนั มขีอ้ดขีอ้เสยีทีแ่ตกต่างกนั ท าใหน้กัศกัษาทีส่นใจเลอืกประกอบอาชพีประเภทต่างๆ มี
กระบวนการตดัสนิใจทีต่่างกนั ตอ้งแสวงหาขอ้มลูตามแหล่งของมลูของอาชพีทีต่นสนใจ การประเมนิทางเลอืกต่างๆ การ
ตดัสนิใจ และพฤตกิรรมหลงัการตดัสนิใจใหเ้หมาะสมกบัอาชพีทีต่นสนใจ 

2. ผลการวจิยัปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า  

 ปจัจยัจงูใจ ดา้นความตอ้งการด ารงชวีติอยู่ มคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสนิใจ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้โดยนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก เนื่องจาก มนุษยท์ุกคนตอ้งการ
ทีจ่ะมชีวีติอยูแ่ละด ารงชวีติอยู่อย่างปลอดภยั รวมทัง้ตอ้งการปจัจยั 4 ในการด ารงชวีติ ดงันัน้ นกัศกึษาจงึอาศยัปจัจยัดา้น
ความตอ้งการด ารงชวีติอยูต่่างๆ อาทเิช่น ค่าตอบแทน สวสัดกิาร สภาพแวดลอ้มในการท างานและความปลอดภยัในการ
ท างานเป็นสว่นช่วยในการตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพี ซึง่สอดคลอ้งกบั กฤษณ์ วทิวสัส าราญกลุ และ ณรงคเ์ดช ภาสพุฒิ
เจยีม (2560) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกสถานทีฝึ่กงานของนกัศกึษาหลกัสตูรธุรกจิการบนิสถาบนัพฒันา
บุคลากรการบนิ พบว่าปจัจยัดา้นองคก์ารเป็นปจัจยัทีน่กัศกึษาใหค้วามส าคญัสงูสดุในการฝึกงานโดยนกัศกึษาเลอืกที่



ชื่อเสยีงขององคก์าร มาตรฐานความปลอดภยัในการท างานและสิง่อ านวยความสะดวกในการฝึกงานและสอดคลอ้งกบั 
นางสาวพชัรนิทร ์ชุตพิงศรุ่์งโรจน์ (2558) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบัการตดัสนิใจเชงิบวกต่อการเลอืกทางานกบัส านกั
งานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่งของ First Jobber พบว่าปจัจยัดา้นค่าตอบแทน มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท างานตาแหน่ง
ผูช้่วยผูส้อบบญัชกีบับรษิทัตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แหง่ มากทีส่ดุ ซึง่ประกอบดว้ย ความเหมาะสมของเงนิเดอืนที่
ไดร้บักบัระดบัผลการศกึษาและความรูค้วามสามารถ จานวนโบนสั อตัราการปรบัเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา เบีย้
เลีย้ง เงนิเดอืนทีไ่ดร้บักบัความรบัผดิชอบ สวสัดกิารต่างๆ และสอดคลอ้งกบั น ้าทพิย ์บตุรทศ และ วรรณภา ลอืกตินินัท ์
(2558) ทีศ่กึษาการตดัสนิใจเลอืกอาชพี แรงจงูใจ และความกา้วหน้าในอาชพีพรติตีเ้อม็ซ ีผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกอาชพีพรติต ีเอม็ซ ีคอืความสามารถ และแรงจงูใจในการประกอบอาชพี คอืความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน 

ปจัจยัจงูใจ ดา้นความตอ้งการความสมัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสนิใจ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้โดยนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากมนุษย์
จ าเป็นตอ้งอาศยัอยู่ดว้ยกนัเป็นสงัคมตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั อาศยัอยู่ดว้ยกนัเป็นครอบครวั ตอ้งการเพื่อน ร่วมถงึ
ตอ้งการความเคารพนบัถอืจากคนในสงัคม ดงันัน้ นกัศกึษาทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีต่างๆนัน้ จงึจ าเป็นตอ้งอาศยั
ปจัจยัจงูใจดา้นความตอ้งการความสมัพนัธม์ามสีว่นชว่ยในการตดัสนิใจ อาทเิช่น ปรกึษาครอบครวั เพื่อนฝงู หรอืตอ้งการ
ประกอบอาชพีทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและน่าเคารพจากคนในสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบั นพอนนัต ์เพยีรมัน่คง(2559) ทีศ่กึษา
ปจัจยัทีส่ง่ผลในการเลอืกอาชพีของนกัศกึษา นกัศกึษาสาขาการจดัการการบนิ สถาบนัเทคโนโลยกีารบนิ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ ในแต่ละดา้น พบว่า นกัศกึษาสว่นใหญ่เลอืกปจัจยัดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงานมากทีส่ดุ 

ปจัจยัจงูใจ ดา้นความตอ้งการเจรญิเตบิโต มคีวามสมัพนัธก์บักระบวนการตดัสนิใจ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้โดยนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง ใหค้วามส าคญัอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากมนุษยห์ลงัจากที่
สามารถด ารงชวีติอยู่ไดแ้ลว้นัน้กย็่อมตอ้งการการเจรญิเตบิโต ตอ้งการการกา้วหน้าในชวีติ เพือ่ไปสูส่ ิง่ทีต่นเองใฝฝ่นัเอาไว ้
ดงันัน้ นกัศกึษาจงึอาศยัปจัจยัจงูใจในดา้นความตอ้งการเจรญิเตบิโต อาทเิช่น การไดม้โีอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง การทีม่โีอกาสเจรญิกา้วหน้าในสายอาชพีของตน รวมทัง้ตอ้งการความส าเรจ็ในแบบทีต่นใฝฝ่นัไว ้มามสีว่นชว่ยใน
การพจิารณาเลอืกประกอบอาชพี ซึง่สอดคลอ้งกบันางสาวพชัรนิทร ์ชุตพิงศรุ่์งโรจน์ (2558) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อระดบั
การตดัสนิใจเชงิบวกต่อการเลอืกทางานกบัส านกังานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่งของ First Jobber พบว่าปจัจยัโอกาสใน
การเรยีนรูพ้ฒันาและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทางานต าแหน่งผูช้่วยผูส้อบบญัชกีบับรษิทั
ตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แหง่ของผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่ประกอบดว้ย โอกาสไดร้บัการอบรมและพฒันา
ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง นโยบายการเลื่อนต าแหน่งขององคก์รมคีวามยตุธิรรม โอกาสเตบิโต
กา้วหน้าในสายงานในอนาคต และสอดคลอ้งกบันายภานุวฒัน์ ษารกัษ์ (2559) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกท างานกบับรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย (มหาชน) จ ากดั ของพนกังานปจัจุบนั ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นโอกาสกา้วหน้า
ในหน้าทกีารท างานและปจัจยัทีม่โีอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองมอีทิธผิลต่อการตดัสนิใจเลอืกท างานของพนกังานใน
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย (จ ากดั) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

 



ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจน ควรสง่เสรมิใหส้มาชกิในทมี ร่วมกนัก าหนดการก าหนดหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของทมีใหส้อดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏบิตังิาน ของทมีใหเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหเ้ขา้ใจง่ายเพือ่การปฏบิตัติาม  

2. ดา้นความสมดุลในบทบาท ควรก าหนดขอบเขตภาระหน้าทีก่ารปฏบิตังิานใหช้ดัเจนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม
กบัสมาชกิ โดยการสง่เสรมิใหส้มาชกิไดแ้สดงความสามารถของตนไดต้ามความถนดั ความรู ้และ ความสามารถของตนเอง
ใหช้ดัเจน  

3. ดา้นกระบวนการท างานและการตดัสนิใจ ควรใหส้มาชกิมอีสิระในการปฏบิตังิาน และการตดัสนิใจในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่เพื่อใหง้านออกมามปีระสทิธภิาพสงูสดุ และยงัสรา้งความภาคภมูใิจในการปฏบิตังิานใหก้บัตวัสมาชกิ  

4. ดา้นการสนบัสนุน สมาชกิในทมีควรสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีหเ้กดิขึน้ภายในทมี ควรมกีารแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กนั และการท ากจิกรรมรว่มกนั ซึง่จะสง่ผลถงึประสทิธภิาพในการท างาน โดยการจดักจิกรรมทีใ่หส้มาชกิในทมีได้
ร่วมกนัท ากจิกรรม  

5.  ดา้นการพฒันาบคุคล ใหโ้อกาสในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ตลอดจนทกัษะการปฏบิตังิานเพื่อใหส้มาชกิมกีารพฒันาและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่อย่างต่อเนื่อง 

6. ดา้นการตดิต่อสือ่สารทีด่ ีควรมกีารปรบัใชร้ปูแบบการตดิต่อสือ่สาร ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การจดัตัง้
กลุ่มไลน์ส าหรบัทมีงานปฏบิตังิาน จะท าใหก้ารตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัในทมีนัน้มคีวามรวดเรว็ ทนัถ่วงท ี 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

เน่ืองจากการวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาเกีย่วกบั ปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง จงึไม่ทราบถงึปจัจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของนกัศกึษาในระดบัอื่นๆหรอื
มหาวทิยาลยัอื่นๆดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาในประเดน็เดยีวกนัโดยเปลีย่นกลุ่มตวัอย่างเพื่อใหง้านวจิยัมคีวามหลากหลาย
มากขึน้ เช่น กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัอื่นๆ กลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนกัศกึษาในระดบัปรญิญาโท เป็นตน้ 

ค าขอบคณุ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่อบโอกาสใหไ้ดศ้กึษาในระดบับณัฑติศกึษา 
จนท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการเรยีน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหงทุกท่านทีไ่ดม้อบความรู ้ใหค้ าปรกึษา 
ค าแนะน า และอบรมสัง่สอนท าใหม้คีวามรู ้และผูว้จิยัจะน าความรูท้ีไ่ดร้บัทัง้หมดน้ีไปใชก้บัการท างานใหเ้กดิประโยชน์ใน
อนาคตต่อไป 
 

ทวศีกัดิ ์  ฉมิแกว้ 
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