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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อเสียงด้านความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างข้ึน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งสามารถดึงดูดให้เกิดการ
นักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากในแต่ละปี อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถดึงดูด ให้
เกิดการลงทุนทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการจ้างงานใน
ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมด้านการบริการและการท่องเที่ยว (“จากระบบสถิติท่องเที่ยวของประเทศไทย”, 2560) 
จากระบบสถิติท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี 2561 
พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จ านวนมากถึง 38.27 
ล้านคน และสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนถึง 2.00 ล้านบาท ในขณะเดียวกันหาก
พิจารณาถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย สามารถสรุปจากสถานการณ์
การท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศ ปี 2561 พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม  มี
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมีจ านวนมากถึง 164.24 ล้านคน ซึ่งท า
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่า 1,068.20 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
กีฬาส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) จากสถิติตัวเลขการท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
ชาวต่างชาติ และรายได้จากการท่องเที่ยวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมหาศาลในแต่ละปี และจากการ
วิเคราะห์สถานกราณ์ท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ พบว่ายังมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆทุกปี (กระแสทรรศน์,  
2558) 
 หากพิจารณาถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ พบว่าภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
(กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์, 2560) เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่าย ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากปริมาณการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ในปัจจุบันพบว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และการบริการในด้านต่างๆก็เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ 
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ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสปา และธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ฯลฯ จาก
ข้อมูลการประมาณการณ์ความต้องการของแรงงานรายภาค พบว่าภาคบริการจะเป็นภาคท่ีมีจ านวน
ความต้องการแรงงานมากท่ีสุด ซึ่งเนื่องมาจากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 1.75 เป็นอัตราที่มีการขยายตัวมากท่ีสุด ซึ่งจากการประมาณการณ์ความต้องการ
แรงงานในแต่ละปีมีจ านวนดังต่อไปนี้ ปี 2558 จ านวน 16.87 ล้านคน ปี 2559 จ านวน 17.23 ล้าน
คน ปี 2560 จ านวน 17.58 ล้านคน ปี 2561 จ านวน 17.90 ล้านคน ปี 2562 จ านวน 18.08 ล้านคน 
(“เปิดสถานการณ์จ้างงานปี 61”, 2562) ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าภาคการบริการมีความต้องการด้าน
แรงงานสูงที่สุด ยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยวยิ่งมีความต้องการมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านร้านอาหาร ร้านค้า 
โรงแรม ต่างก็มีความต้องการแรงงานด้านการบริการทั้งนั้น 
 อนึ่งส าหรับกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นเมืองหลวง และเป็นนครที่มีประชากรมากท่ีสุดของ
ประเทศไทย เป็น ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินของธนาคาร การ
พาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ  มหาวิทยาลัยลัฟเบอระ (Loughborough 
University) ยังจัดให้กรุงเทพมหานครว่าเป็น “นครโลกระดับแอลฟาลบ” (GaWC - The World 
According to GaWC 2010, Lboro.ac.uk, 2011-09-11) กรุงเทพมหานคร ยังเป็นเมืองที่มีตึกระฟ้า
มากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก (Bangkok - The Skyscraper Center, 2015-01-21) นอกจากนี้ยังมี
การจับจ่ายใช้สอยและค้าขายที่ส าคัญ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกมากมาย โดยในปี พ.ศ. 2555 
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้ท าการจัดอันดับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามามากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ของเอเซีย โดยเมื่อนับเป็นจ านวน
นักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า 26.5 ล้านคน (Interim Update (PDF), UNWTO World Tourism 
Barometer, UNWTO. April 2011) ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทวิจัย Euromonitor Internationl ของ
อังกฤษ ได้มีการเปิดเผยรายการการศึกษาประจ าปี 2017 ชื่อ Top 100 City Destination Ranking 
โดยในรายงานระบุว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 รองจากฮ่องกง โดยมีนักท่องเที่ยว
ราว 18.7 ล้านคน และในปี 2559 ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น ยกกรุงเทพมหานครเป็นอันดับ 1 ใน 23 เมือง
ที่มีอาหารข้างถนนหรือ Street Food ที่ดีที่สุดในโลก (Manager Onlion) ทั้งนี้ด้วยความพร้อม
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงท าให้เกิดความต้องการของธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการอีกมากมาย
ตามมา จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่จะมาประกอบอาชีพทางด้านบริการ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ตรงกับตลาดแรงงานทางด้านบริการเพ่ิมข้ึน 
 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวะศึกษา ทั้งที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐและสถาบันการศึกษาเอกชน ได้จัดท าหลักสูตรและ
เปิดสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเน้นให้เกิดเรียนรู้เพื่อสามารถน าไป
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ปฎิบัติงานได้จริง  เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ สร้างทัศนคติ
เชิงบวกกับอาชีพในสายงานธุรกิจท่องเที่ยวและงานธุรกิจการบริการมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  
เพราะถ้าบุคคลนั้นๆ สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านการบริการและความหลายหลายของทักษะ
ต่างๆได้ ส่งผลต่อผลของการปฎิบัติงานด้านการบริการของพนักงานในเชิงบวกได้เป็นอย่างดี (การัณย์ 
สุวรรณผ่อง, 2560) อาทิพนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
พนักงานครัวที่ให้บริการในโรงแรม ถ้าสามารถสร้างให้ตนมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานบริการได้ก็จะท า
ให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน และส่งผลให้ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาส
ก้าวหน้าในต าแหน่งอีกด้วย 
 สาขาการจัดการการโรงแรมนับเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตบัณทิตที่มี
คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ในปี 2559 พบว่ามีนักศึกษาเลือกเรียนสาขาการจัดการการโรงแรมเป็น
จ านวน 3,956 คน (“สถิติการศึกษาไทย”, 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเชิงบวกในการประกอบ
อาชีพทางด้านการบริการในอนาคตที่เน้นทักษะการปฎิบัติงานได้จริงและพร้อมรับกับการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในอาชีพเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีจากสถิติการประกอบอาชีพของบัณทิตที่จบสาขาการจัดการ
โรงแรมในปี 2559 พบว่ามีเพียงร้อยละ 25 จากจ านวน 3,956 คน เท่านั้นที่ประกอบอาชีพในสาขาที่
ตนเรียนมาโดยตรง (“เปิดสถานการณ์จ้างงานปี 61”, 2560) โดยปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งคือ 
นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติในเชิงลบต่ออาชีพบริการเนื่องจาก กระแสนิยมในอาชีพว่าเป็นอาชีพท่ี
เหนื่อยหนักค่าตอบแทนไม่สูง โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานช้าประกอบกับนักศึกษาต้องการ”
ท างานสบายไม่เหนื่อยมาก”หรือท่ีเรียกว่า”ไม่สู้งาน” (ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์ และสุปราณี  
พงษ์วุฒิธรรม, 2557) และหันไปประกอบอาชีพอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาท่ีเรียนมาหลังจากจบ
การศึกษา ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในต าแหน่งที่ส าคัญต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นนั้นการเลือกประกอบอาชีพจึงมีความส าคัญต่อบุคคลหนึ่ง
เป็นอย่างมาก หากบุคคลนั้นๆเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความสุข 
ในการท างานและโอกาสความส าเร็จในอาชีพนั้นมีสูง แต่ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลนั้นๆ เลือก
ประกอบอาชีพไม่เหมาะสมกับตนเอง ย่อมก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ท างานอย่างไม่เป็นสุข ท้อแท้ 
และสุดท้ายก็จะไม่สามารถประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น และปัญหาต่างๆ ทั้งของตนเองและ
สิ่งแวดล้อมและรอบข้างก็จะตามมา จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
เขตกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือที่ทั้งนายจ้างของสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ที่ก าลังจะขยายตัวอย่างมากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถ
น ามาใช้สร้างทัศนคติในเชิงบวกและโน้มน้าวให้บัณฑิตอยากท างานในสายงานที่ได้ศึกษามาโดยตรง
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และผู้วิจัยมุ่งหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่สามารถแสดงถึงความต้องการของ
นักศึกษา และการมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ 
เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมบัณฑิตตเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมบริการต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.2.1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลด้านภูมิล าเนาต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
การบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ได้แก่ ค่านิยมทางการงาน, ความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ, ความเข้าใจอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
คน/ข้อมูล, ความภูมิใจในอาชีพและทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ได้แก่ แนวโน้มทางการตลาด, ลักษณะงาน, ค่าตอบแทนและโอกาสในความก้าวหน้า 

 
1.3 ค าถามในการวิจัย 

1.3.1 นักศึกษาที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ภูมิล าเนา ที่แตกต่างกัน มีความต้องการ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการต่างกัน หรือไม่ 

1.3.2 ปัจจัยภายใน ได้แก่ ค่านิยมทางการงาน, ความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ, ความ
เข้าใจอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูล, ความภูมิใจในอาชีพและ ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือไม่ 

1.3.3 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มของตลาดแรงงาน, ลักษณะงาน, ค่าตอบแทนและ
โอกาสในความก้าวหน้า มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของ
นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือไม่ 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
  - ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ภูมิล าเนา ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสาขาการ
จัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
  - ปัจจัยภายใน ได้แก่ ค่านิยมทางการงาน, ความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ, 
ความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล, ความภูมิใจในอาชีพ, ทัศนคติท่ีมีต่ออาชีพ ของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
  - ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แนวโน้มทางการ, ลักษณะงาน, ค่าตอบแทน, โอกาสใน
ความก้าวหน้า ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 
 ตัวแปรตาม คือ 
  - ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร  
 การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกนักศึกษาสาขา
การจัดการโรงแรม ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
ที่อยู่ในสังกัดเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ซึ่งมีทั้งท่ีมีถ่ินภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพและจากภูมิล าเนาอื่นๆ 
ย่อมท าให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละด้านซึ่งในความแตกต่างในแต่ละด้านซึ่งใน
ความแตกต่างนั้นคือเรื่องทัศนคติ ค่านิยม ที่จะส่งผลต่อความต้องการเลือกประกอบของนักศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
ซึ่งเปรียบเทียบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากตารางการสุ่มตัวอย่าง ยามาเน่ (Yamane, 
1973) 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ดังนั้นขอบเขตด้านพ้ืนที่จึงเน้นไปยังสถานศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอน
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการในระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่  
  - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
  - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
  - มหาวิทยาลัยรังสิต  
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  - สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ
ดังกล่าว อาทิ โรงแรม บริษัทน าเที่ยว ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและสร้างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดให้
เกิดความสนใจและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการ 
 1.5.2 เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาที่เปิดสอนในสาขาที่เก่ียวข้องการบริการ ได้ใช้ข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ความต้องการของผู้เรียนเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร และผลิตบัณทิต
ที่มีทัศนคติท่ีดีกับงานบริการสู่ตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต 
 1.5.3 เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร อาทิ 
ทบวงมหาวิทยาลัย กรมการท่องเที่ยว วางแผนการศึกษา สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
นโยบาย และจัดท าหลักสูตรที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการโดยเน้นความต้องการของผู้เรียน และ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการเป็นเกณฑ์ 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1. ปัจจัยที่มีอิทธิพล  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แรงผลักดัน เป็นปัจจัยภายใน และใช้แรงดึงดูด เป็นปัจจัยภายนอก 

1.6.2. อุตสาหกรรมบริการ  เป็นค าที่ประกอบด้วนค า 2 ค า คือ ค าว่าอุตสาหกรรมและการ
บริการ  
 อุตสาหกรรม หมายถึง การท าของเพ่ือให้เกิดประโยชน์และก าไร การประกอบธุรกิจขนาด
ใหญ่ต้องใช้แรงงานมากและทุนมาก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, 2525, หน้า 318) 
อุตสาหกรรมในภาษาอังกฤษ (Industry) หมายถึงการประกอบกิจกรรมด้วยการน าปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ได้แก่ SMS ซึ่งประกอบด้วยเงิน (Money) บุคลากร (Man) วัสดุอุปกรณ์ (Material) วิชาการ
ทางเทคโนโลยี (Method) และการจัดการ (Management) มารวมกันเพ่ือผลิตสินค้าหรือการบริการ
ให้ได้ตามวัสดุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริการ หมายถึง การปฎิบัติรับใช้การใช้การให้ความสะดวกต่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2525, หน้า 158) พิษณุ จงสถิตวัฒนา, เอกชัย ชัยประเสริฐสิทธิ และอัจจิมา จันทรา (2528, หน้า 8) 
ให้ความหมายการบริการคือกิจกรรมหรือ ผลประโยชน์ใดๆ ที่กลุ่มหนึ่งสามารถยื่นให้กับอีกกลุ่มหนึ่ง 
ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้เป็นผลของ การเป็นเจ้าของสิ่งใดๆ ผลผลิตอาจเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีตัวตนก็ได้ เช่น การเข้าพักโรงแรม การฝากเงินเข้าธนาคารการท่องเที่ยว ซึ่งมี
ลักษณะการบริการ ดังนี้  1) ให้ความสะดวก  2) ได้เป็นผลผลิตที่สัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5  3) ให้
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เป็นแรงงานหลัก  4) ผลผลิตที่ได้มาในรูปความพึงพอใจความประทับใจความไม่พึงพอใจความไม่
ประทับใจ  5) บริโภคไม่ได้  6) มีคุณภาพต่างกัน  7) สูบเสียได้ง่าย  
 อุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกระบวนการทาง
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่อ านวยความสะดวก และเอ้ือผลประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการที่
มีอยู่ซึ่งเป้นไปได้ทั้งบริการที่เกี่ยวข้องสินค้าผลิตภัณฑ์ในทางธุรกิจถือเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายตัวมากและมีการแข่งขันกันสูง 

1.6.3. อาชีพในอุตสาหกรรมบริการ   
 หมายถึง เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการท าหน้าที่ขายบริการหรือให้บริการ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่บริการนั้นๆ ผู้ให้บริการจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้รับบริการ การประกอบอาชีพประเภท
นี้ลงทุนน้อย ด าเนินการได้ง่าย แต่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความความเชียวชาญในอาชีพ เช่น การเปิดอู่ซ่อมรถ เจ่าของอู่ต้องมีความเชียวชาญในการซ่อมรถ
หรือเปิดกิจการร้านตัดผล เจ้าของร้านจะต้องมีประสบการณ์ และมีฝีมือในการตัดผม ร้านตัดเสื้อผ้า 
ร้านซักรีด โรงพยาบาล เป็นต้น อาชีพบริการจ าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าหรือผู้รับบริการอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  บทนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  
2.2 แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีการเลือกประกอบอาชีพ 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีความต้องการ 
2.6 แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจ 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 สมมุติฐาน 
2.9 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ 
รายได้ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา เหล่านี้เป็นหลักส าคัญที่น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เนื่องจาก
ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสามารถน าไปใช้สถิติหาวัดได้ของประชากรที่จะ
ช่วยก าลังข้อมูลเบื้องต้นได้ รวมทั้งยังง่ายต่อการวัดทางสถิติมากกว่าตัวแปรอ่ืนๆ ตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ และคนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน ก็จะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่
แตกต่างกัน ซึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของประชากรศาสตร์สอดคล้องกับ สุนทรี พัชรพันธ์ 
(อ้างใน ธัญญ์ชยา อ่อนคง, 2553) ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ว่า บุคคลแต่ละบุคคลนั้นมี
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกที่บุคคลอ่ืนสามารถมองเห็นได้และ
ลักษณะภายในจิตใจ เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้สังคมและศาสนา เป็นต้น ดังนั้น
การศึกษาถึงปัจจัยเหล่านี้จะท าให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนขึ้น  

ทั้งนี้บคุคลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของภูมิล าเนาที่แตกต่างกันก็อาจจะ
มีลักษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน  
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 ปรมะ สตะเวทิน (2533, หน้า 112) ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน
ดังนี้ 

1. เพศ ความแตกต่างระหว่างเพศ ท าให้บุคคลแต่ละคนมีพฤติกรรมของการติดต่อวื่อสารที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มที่มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
ในขณะที่เพศชาย ไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความ
ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและ
เพศชาย ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรม
และสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

2. อายุ เป็นอีกปัจจัยที่ท า ให้บุคคลเกิดความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม
ของมนุษย์ บุคคลที่มีอายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยืดถึออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีกว่าคนมี
อายุ ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฎิบัติอย่างระมัดระวัง มองโลกใน
แง่ร้ายกว่าคนมีอายุน้อย เนื่องมาจากบุคคลเหล่านั้นผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะใน
การใช้สื่อ ก็มีความแตกต่างกันซึ่งคนที่มีอายุมากกว่ามักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวเชิงสร้างสรรค์และมี
สาระมากกว่า ในขณะที่คนที่มีอายุน้อยเน้นการใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง 

3. การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท า ให้คนส่วนใหญ่มีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมที่
แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน คนที่ได้รับการศึกษาสูงมักจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับ
สารที่ดีเพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและมีความสามารถในการเข้าใจสารได้ดี แต่ในทางกลับกันบุคคล
เหล่านี้จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาน้อย
หรือต า่ มักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ ในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งหากผู้มี
การศึกษาสูงมีเวลาว่างก็มักจ าใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มักการ
แสวงหาข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอ่ืน 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของบุคคล
แต่ละบุคคล มีอิทธิพลอย่างมากต่อปฏิกิริยาตอบรับของผู้รับสารเพราะบุคคลแต่ละบุคคลนั้นมี
วัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายในชีวิตที่แต่ต่างกัน ซึ่งปัจจัยบางอย่างที่
เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับสารแต่ละคน มีผลต่อการรับข่าวสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ปัจจัยทาง
จิตวิทยา และปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่มักจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 

5. ภูมิล าเนา (Domicile) คือ การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ในทางกฏหมายค าว่า 
“ภูมิล าเนา” คือเป็นสถานที่เพ่ือส าหรับเป็นที่อยู่ในการติดต่อกับผู้ที่จะผูกสัมพันธ์กัน และค าว่า
ภูมิล าเนายังใช้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ (“ภูมิล าเนา คือ”, 2559)  

 5.1 ภูมิล าเนาของนิติบุคคล ได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่หนือถ่ินอันเป็นที่ตั้งที่
ท าการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง ทั้งนี้ตาม มาตรา 
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68 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือหมายความถึง ภูมิล าเนาของนิติบุคคลนั้น สามารถ
แยกออกได้ 3 ประเภท คือ 1) ถิ่นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้น  2) ถิ่นที่นิติบุคคลได้
ก าหนดเลือกเป้นภูมิล าเนาเฉพาะการ ตามข้อตกลงหรือตราสารของนิติบุคคลนั้น 3) ถิ่นที่ตั้งของ
ส านักงานสาขา ในส่วนที่กิจการของนิติบุคคลได้ท าขึ้น 

 5.2 ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญ 
หรือภูมิล าเนาของนิติบุคคล คือ ถิ่นที่อยู่ประจ าของบุคคล ภูมิล าเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่
อยู่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิล าเนา ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
วางหลักเก่ียวกับภูมิล าเนาของบุคคลไว้ ดังนี้  1) ถ้ามีที่อยู่หลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่ง  2) ถ้ามี
ภูมิล าเนาไม่ปรากฎให้ถือที่อยู่ประจ าเป็นภูมิล าเนา  3) ภูมิล าเนาของสามีและภรรยา ได้แก่ ภุมิล าเนา
ของผู้แทนโดยชอบธรรม ถ้าบิดามารดาแยกกับผู้เยาว์อาศัยอยู่กับใครถือว่ามีภูมิล าเนาตามบุคคลที่ตน 
อยู่ด้วย  4) ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่ ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรม ถ้าบิดามารดาแยกกันผู้เยาว์
อาศัยอยู่กับใครถือว่ามีภูมิล าเนาตามบุคคลที่ตน อยู่ด้วย  5) ภูมิล าเนาของคนไร้ความสามาถ ได้แก่ 
ภูมิล าเนาของผู้อนุบาล  6) ภูมิล าเนาของข้าราชการ ได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ท าการตามต าแหน่งหน้าที่
ประจ า  7) ภูมิล าเนาของผู้ที่ถูกจ าคุกตามค าพิพากษา ได้แก่ เรือนจ าที่ถูกจ าคุกอยู่  
 สรุปได้ว่า ภูมิล าเนา จึงมีความส าคัญต่อบุคคลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งต้องใช้ส าหรับการมี
สิทธิตามกฎหมาย การใช้เป็นข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อ การท างาน การรับสมัครเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องตามกฏหมาย  ซึ่งจากข้อมูลประกร
ศาสตร์สามารถแบ่งเขตภูมิล าเนา ออกเป็นภูมิภาคและจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
ดังนี้ (กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, 2559) คือ 
- ภาคกลาง     มีจ านวนประชากร 20,183,134  คน ซึ่งในภาคกลางยัง
ถูกแบ่งให้เป็น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนประชากรมากกว่า 5 ล้านคน     
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มีประชากร  21,916,034  คน 
- ภาคใต้    มีประชากร   9,290,708  คน 
- ภาคเหนือ   มีประชากร   6,312,974  คน 
- ภาคตะวันออก   มีประชากร   4,644,529  คน    
- ภาคตะวันตก   มีประชากร   3,381,719  คน 
 จากข้อมูลที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมีจ านวน
มากกว่าประชากรที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล สอดคล้องกับท่ีกล่าวเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ใน
ชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ  ชีเวลด์ และโอเรนสทีน (Sewell & Orenstien, 1965, pp, 
551-593 อ้างใน วัชรี มีทรัพย์, 2531, หน้า 16) วิจัยพบว่าเด็กที่มีถิ่นฐานในชนบท จะเลือกอาชีพที่ไม่
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ค่อยมีเกียรตินักและเป็นอาชีพที่รายได้ไม่สูง ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะค่าครองชีพในชนบทต่ ากว่าในเมือง 
ฉะนั้นแม้จะมีรายได้น้อยก็ไม่กระทบกระเทือนการด ารงชีวิต 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ศึกษาสนใจศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านภูมิล าเนา เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลต่อความ
ต้องการเลือกประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ใน
การรับพนักงานได้ 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฏีจิตวิทยาสังคม (Social Psycholcal Theory) 
 ปลายศตวรรษที่ 19 ศาสตร์ทางสังคมจิตวิทยาและมนุษยวิทยา มีความเจริญอย่างรวดเร็ว  
นักสังคมวิทยาได้ท าการศึกษามนุษย์ พบว่ามนุษย์มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มนุษย์คือผลิตผลของ
สังคมท่ีเขาอาศัยอยู่นั่นเอง บุคลิกภาพของคนเราจะเป็นเรื่องเก่ียวกับสังคมประเพณีของมนุษย์ 
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อจิตวิทยา ท าให้เกิดทฤษฎีทางจิตวิทยาแนวใหม่ขึ้น โดยน า
แนวทางความคิดทางด้านสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทฤษฎีเหล่านี้เรียกว่ากลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาสังคม 
นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
 Adler’s Individual Psychology แอดเล่อร์เรียกทฤษฎีของเขาว่าจิตวิทยาแต่ละบุคคล ซึ่ง
เค้าได้ย้ าถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่า มีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลมากกว่าพันธุกรรม โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในการหล่อหลอมบุคลิกภาพ แอดเล่อร์ มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีทางเลือก
แตกต่างกัน ซึ่งเขาถือว่าเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นแบบในการด าเนินชีวิต (Life Style) ของแต่ละบุคคลซึ่ง
ย่อมก่อให้ให้เกิดบุคลิกภาพและจ าตัวที่แตกต่างกัน  
 แนวความคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญๆของแอดเลอร์ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ลักษณะเชิงสมมุติในจิตใจ (Fictional Finalism) 
2. การดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้มีชีวิตดีขึ้น (Striving For Superiority) 
3. ความรู้สึกด้อยและการชดเชย (Inferiority Feeling and Compensation) 
4. ความสนใจสังคม (Social Interest) 
5. แบบของการด าเนินชีวิต (Style of Life)   
6. ตนเองที่สร้างสรรค์ (The Creative Self)      

 1. ลักษณะเชิงสมมุติในจิตใจ (Fictional Finalism) คนเราอยู่ด้วยความคิดฝันที่เราสร้างขึ้น
เรียกว่าความคิดเชิงสมมุติ (Fictional Ideas) และก็มีการยึดถือความคิดนี้เป็นจริงจังซึ่งในความเป็น
จริงแล้วความคิดท่ีเกิดข้ึนในจิตใจเราบางอย่างอาจจะไม่ได้พบเลย ตัวอย่างเช่น ความคิดที่ว่า “คนเรา
เกิดมาเท่าเทียมกัน” “ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดี” (Lindzey & Hall, 1957, p. 119) โดยแอดเลอร์น า
แนวความคิดนี้มาดัดแปลง เป็นความคิดพ้ืนฐานทฤษฎีจิตวิทยาแต่ละบุคคลของเขาว่าถ้าคนเราสร้าง
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ลักษณะเชิงสมมุติขึ้นในจิตใจแล้ว (Fictional Finalism) พฤติกรรมของคนเราจะถูกเร้าจากความคิดนี้
มากกว่าจะถูกเร้าจากประสบการณ์ที่เกิดข้ึนในวัยเด็กตามแนวคิดของฟรอยด์ ลักษณะเชิงสมมุติจะท า
ให้เราเข้าใจปรากฏทางจิตทั้งหมดของบุคคล หรืออาจกล่าวว่าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเชิงสมมุติ 
เป็นเป้าหมายสุดท้าย อันเดียวที่สามารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ส่วนประสบการณ์ต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในอดีต เช่น ประสบการณ์ที่บอบซ้ า พัฒนาการทางเพศ รวมทั้งสัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้น
ต่างๆ เป็นเพียงส่วนประกอบของชีวิตที่จะน าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายเท่านั้น 

แอดเลอร์ได้ท าการอธิบายเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู สังคม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยมในสังคม สภาพแวดล้อมต่างๆ จะท าให้เกิดความคิดเชิงสมมุติข้ึนในจิตใจของบุคคลก็เท่ากับ
ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตจะท าให้คนเราสร้างลักษณะเชิงสมมุติขึ้นในจิตใจ และถ้าปลูกฝังอยู่ในจิตใจ
แล้วลักษณะเชิงสมมุตินั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลกระท าพฤติกรรมต่างๆ ตามลักษณะเชิงสมมุตินั้น    
แอดเลอร์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวไว้ว่า คนที่สามารถปรับตัวได้ดีคือคนที่สามารถทิ้งลักษณะ
เชิงสมมุติบางอย่างที่ไม่อาจเป็นจริงในชีวิตได้ และสามารถสร้างลักษณะเชิงสมมุติใหม่ๆ ขึ้นในจิตใจ 
ส่วนคนที่มีปัญหา เรื่องการปรับตัวได้แก่คนที่ไม่สลัดลักษณะเชิงสมมุติในจิตใจทิ้งได้ ยึดถือเป็นจริงเป็น
จังเกินไป เช่น คนที่มีบุคลิกภาพไม่ยืดหยุ่น ปรับตัวยาก ไม่ยอมรับตามสภาพความเป็นจริง จึงเป็นเหตุ
ให้มีผลต่อการยึดติดกับค่านิยมและมีทัศนคติไม่ดีต่ออาชีพนั้น เช่น บุคคลนั้นอาจมีการเข้าใจผิดโดย
การถูกปลุกฝังความคิดว่าอาชีพบริการเป็นอาชีพที่ต้องท างานหนัก เหนื่อย ไม่มีเวลาในการท างานที่
แน่นอน จนท าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดกับลักษณะของงานบริการและท าให้ไม่อยากท่ีจะท างานในอาชีพ
สายงานบริการอีกเลย เป็นต้น 

2. การดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้มีชีวิตดีขึ้น (Striving for Superiority) หมายถึงการที่คนเราพยายาม
ดิ้นรนต่อสู้เพื่อท าให้ตนเองมีสถานะที่เหนือกว่าเดิม ซึ่งในแต่ละคนจะมีความพยายามต่อสู้อุปสรรคไม่
เท่ากันขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม ตัวอย่าง เช่นถ้าเด็กถูกเลี้ยงแบบทะนุถนอมมากเกินไปตั้งแต่เล็กไม่
ต้องพยายามท าอะไรด้วยตนเอง เด็กจะรู้สึกว่าตนท าไม่ได้ไม่มีความสามรถ ต้องพ่ิงพาคนอ่ืนตลอดเวลา 
การดิ้นรนต่อสู้ก็น้อย จะมีบุคลิกภาพไม่อดทน ไม่ต่อสู้ ไม่พยายามผ่าฟันอุปสรรค ตรงกันข้ามกับบุคคล
ที่กว่าจะได้อะไรมาต้องต่อสู้ ต้องอดทน ต้องใช้ความพยายามอยู่เสมอ ก็จะมีบุคลิกภาพที่ขยัน มานะ
พากเพียรพยายาม หรือคนที่เกิดมาล าบากตั้งแต่เด็ก สิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจเขา คือต้องต่อสู้ ต้องเอาชนะ 
ท าให้มีการดิ้นรนต่อสู้เพ่ือให้ชีวิตดีขึ้น ดังนั้นบุคลิกของบุ่คคลมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ เช่น 
บุคคลที่ถูกเลี้ยงมาแบบทะนุทะถนอมก็จะไม่มีความอดทนในการท างาน ไม่มีความเป็นผู้น า ซึ่งกับ
บุคคลที่ถูกเลี้ยงมาแบบต้องดิ้นรนต่อสู้ ก็จะมีความเป็นผู้น า เข็มแข็ง ท าให้บุคคลทั้งสองประเภทนี้มี
แนวโน้มที่จะเลือกอาชีพแตกต่างกัน  

3. ความรู้สึกด้อยและการชดเชย (Inferiority Feeling and Compensation) ความ
บกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจของคนเราเป็นชนวนก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีเรียกว่า “ปมด้อย” และ
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จากความรู้สึกนี้เองท าให้คนเราต้องหาสิ่งที่มาชดเชย ซึ่งสิ่งนั้นต้องมีความเด่นพอที่จะลบล้างความรู้สึก
ด้อยได้ ถ้าท าได้ส าเร็จความรู้สึกด้อยก็จะหายไปหรือลดลง หรืออาจจะกล่าวว่าคนเราพยายามแสวงหา
ปมเด่นเพ่ือมาปกปิดปมด้อยนั้นเอง การที่คนเรามีระยะเวลาเป็นทารกหรือเป็นเด็กอยู่นาน ย่อมมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกเก่ียวกับตนเองเป็นอย่างยิ่ง ในเมื่อเด็กต้องอยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ซึ่งมีอ านาจ
เหนือกว่าตนเองทุกอย่าง เด็กก็ย่อมรู้สึกด้อยเป็นธรรมดา ความรู้สึกด้อยนี้ ท าให้คนเราต้องดิ้นรนต่อสู้
เพ่ือลบล้างให้ตนมีฐานะเท่าเทียมผู้ใหญ่  

4. ความสนใจสังคม (Social Interest) เป็นตัวการส าคัญในการพัฒนาของบุคลิกภาพ สังคม
เป็นผู้สอนให้ ครูคนแรกได้แก่พ่อแม่ นอกจากนี้พ่ีน้องและสภาพแวดล้อมทางสังคมก็มีส่วนสร้างความ
สนใจทางสังคมด้วยเช่นกัน แอดเลอร์อธิบายว่า ความสนใจทางสังคมเป็นธรรมชาติของคนเราที่จะ
แสดงถึงความเข้มแข็งและความอ่อนแอ คนที่เข้มแข็งคือคนที่มีพลังความสนใจทางสังคมมาก ในทาง
ตรงกันข้ามคนที่อ่อนแอจะมีพลังความสนใจทางสังคมน้อย คนที่มีความสนใจสังคมสูงมีความกล้า
เผชิญไม่หลีกพ้นหนีสภาพแวดล้อมไม่กลัวจนถึงกับถอยหนีไปจากความจริง ส าหรับคนที่มีปัญหาแอด
เล่อร์แนะน าให้ส ารวจความสนใจทางสังคมก่อน ถ้าพบว่ายังมีความสนใจทางสังคมอยู่ก็มีหวังให้หายได้ 
ถ้าส ารวจแล้วพบว่าไม่มีความสนใจทางสังคมมีแต่ความสนใจทางอ่ืน จะท าการรักษาได้ก็ต้องท าการ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจทางสังคมก่อน  

แอดเล่อร์มีความเห็นว่า คนเราจะพัฒนาความสนใจ ทางสังคมขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายสูงสุดก็คือ
ความสนใจเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบของสังคม เป็นความสนใจเพ่ือสังคมไม่ใช่เพ่ือตนเอง การที่
คนเราจะพัฒนาความสนใจไปถึงจุดนี้จะต้องผ่านประสบการณ์มามากพอสมควร และส่วนใหญ่ต้อง
อาศัยแรงจูงใจในการสร้างความเข้าใจหรือเชื่อในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต เช่น บุคคล
ประเภทนี้ก็จะเลือกประกอบอาชีพตามกลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างที่มีชื่อเสียงในสังคม เป็นต้น 

5. แบบของการด าเนินชีวิต (Style of Life) คนที่มีลักษณะเชิงสมมุติในจิตใจว่า “ความ
ซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดี” เขาก็จะมีวิธีทางการด ารงชีวิต คือ เป็นคนซื่อสัตย์ ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ก็จะ
ค านึงถึงความซื่อสัตย์ เป็นใหญ่และมีแนวโน้มที่จะคบแต่คนที่ซื่อสัตย์เหมือนกัน ส่วนคนที่รู้สึกด้อยมาก
ท าให้มีพลังดิ้นรนต่อสู้เพ่ือลบล้างความรู้สึกด้อยสูง ก็จะมีแบบของการด ารงชีวิตที่ชอบการแข่งขัน 
ชอบเอาชนะ ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นคนที่กระตือรือร้นต่อชีวิตตลอดเวลา หรือ
คนที่มีความสนใจทางสังคมสูงก็จะมีวิถีทางของบุคลิกภาพกล้าเผชิญกับสภาพแวดล้อม ไม่ถอยหนีออก
จากสังคม เป็นต้น 

แอดเล่อร์ได้ให้ความสนใจกับลักษณะหนึ่งที่มีผลต่อแบบของการด าเนินชีวิตโดยตรง ได้แก่
สามัญส านึก (Common Sense) สามัญส านึกจะช่วยให้มีวิถีทางการด าเนินชีวิตไปในทางสร้างสรรค์
ไม่ใช่ทางท าลาย หรือเป็นตัวชี้น าให้เลือก และตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เช่นด้วยกับการที่บุคคลใด
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บุคคลหนึ่ง ที่จะมีทัศนคติส่วนบุคคลหรือมีความรู้สึกนึกคิดในแนวทางการประกอบอาชีพนั้น เช่น เป็น
บุคคลที่รักความซื่อสัตย์ ชอบเอาชนะ ก็มักจะเลือกท่ีจะประกอบอาชีพเป็นทหาร หรือต ารวจ นั้นเอง 

6. ตนเองที่สร้างสรรค์ (The Creative Self) แอดเล่อร์มีความเห็นว่า “ตน” (Self) มีลักษณะ
สร้างสรรค์ (Creative) หล่อหลอมมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมก าหนดลักษณะของ
ความสามารถเฉพาะอย่างมาให้ สิ่งแวดล้อมจะท าให้คนเรารู้สึกต่อสิ่งต่างๆ องค์ประกอบทั้งสองอย่าง
ผสมผสานกันช่วยในการตีความหมาย รวมตัวกันเป็นทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ ในสังคม เป็นการแสดงออกท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีเป้าหมายมีวิถีทางด าเนินไปสู่เป้าหมายที่เป็นแบบแผนเฉพาะของแต่ละบุคคล 
ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลนั้นเกิดการเลือกอาชีพในแบบที่เป็นลักษณะที่มีไว้แล้วตั้งแต่แรกเริ่มตามตาม
สนใจหรือทศันคติในสังคมที่ตนได้รับรู้ว่าตั้งแรกต้น 
 ฮาเจน (Hagen, 1906 – 1993 อ้างใน “ทฤษฎีจิตวิทยา – สังคม”, 2543) การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมมีการเริ่มต้นมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดังเดิม 
(Traditional) ไปสู่สังคมสมัยใหม่ (Modern) จะมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพของ
บุคคล (Personality) โดยเสนอว่าบุคลิกภาพของคนในสังคมดั้งเดิมมีลักษณะตายตัวที่ถูกก าหนดโดย
กลุ่มสังคม ต้องมีการสั่งการด้วยการบังคัญบัญชา ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์
คิดค้น เพราะคนเหล่านั้นมองโลกตามยถากรรมมากกว่าที่จะมองโลกแบบวิเคราะห์ และต้องการ
ควบคุมให้เป็นไปตามที่คิด ซึ่งเป็นผลท าให้สังคมแบบดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วน
บุคลิกภาพของคนในสังคมใหม่มีความสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เปิดรับประสบการณ์ใหม่ มองโลก
ที่อยู่รอบตัวเราอย่างมีเหตุมีผล เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพของคน
ในสังคมดั้งเดิมสามารถท่ีจะเปลี่ยนไปสู่บุคลิกภาพของคนในสังคมใหม่ได้โดยใช้วิธีการถอดถอน
สถานภาพ (Status withdrawal) ด้วยการเอาปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจจากสังคม
สมัยใหม่เข้าไปแทรกหรือแทนที่ในสังคมดั้งเดิม และยังได้เสนอว่า วการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาจท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพของคนในสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่วัยเด็ก 
 แมคคอลแลนด์ (McClelland, 1973) มีแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เน้น
ศึกษาที่ตัวแปรด้านแรงจูงใจในความส าเร็จ (Achievement Motivation) ซึ่งหมายถึง ความส าเร็จ
ทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล และเสนอความคิดว่า ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของสังคมในอดีตและ
ปัจจุบันเป็นผลมาจากแรงจูงใจในความส าเร็จของบุคคล หากคนในสังคมมีแรงจูงใจในความส าเร็จมาก 
กรพัฒนาเศรษฐกิจจะมีความก้าวหน้าไปด้วย และเสนอวิธีสร้างแรงจูงใจในความส าเร็จด้วยการเรียนรู้ 
(Learning) โดยสร้างแรงกระตุ้น ทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น ในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดู
เด็ก สังคมควรมีการปูพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในควาส าเร็จของบุคคล ด้วยการใช้ปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้ 
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  - แบบอย่างของความส าเร็จของผู้ปกครอง 
  - การสร้างความอบอุ่น 
  - การให้ก าลังใจและแรงเสริม  
  - หลีกเลี่ยงการครอบง าและการใช้อ านาจของบิดา 
 สรุปได้ว่า จิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นผู้ศึกษาทางด้าน
จิตวิทยาจึงสามารถน าเอาความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว 
สถานศึกษา และสถานที่ท างาน ตลอดจนมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งนี้เพราะ 
หลักการของจิตวิทยาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับงานต่างๆ มากมาย ดังนั้นจิตวิทยาจึงจัดว่า มี
ความส าคัญมาก เพราะเราต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา จิตวิทยาจึงเป็น
ศาสตร์ที่ท าให้บุคคลมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์มักมีเรื่อง
กระทบกระทั่งกันได้ จากการไม่เข้าใจกัน จิตวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ท าให้มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 
ท าให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและลดปัญหาจาการอยู่ร่วมกันในสังคม (วิไลวรรณ  
ศรีสงคราม, 2549) 
 พฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา พฤติกรรมเหล่านั้นถ้าดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย แต่ถ้าล้วงลึกลงไปแล้วน ามาศึกษา วิเคราะห์ 
โดยละเอียด จะพบว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ละเอียดอ่อน และจะสามารถเห็นความละเอียดอ่อน และ
จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล (Indivdual Difference) เป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดของมนุษย์ ต้นไม้เดียวกันใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน ปลูกบนพ้ืนที่และเวลา
เดียวกันยังเติบโตขึ้นมาในลักษณะที่แตกต่างกัน  
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  
 พฤติกรรมเป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบุคคลแสดงออกโดยผู้อ่ืนอาจจะเห็นได้ เช่น การยิ้ม การเดิน 
หรือผู้อื่นอาจเห็นได้อยากต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคลแสดง
ตามนั้น มีผลมาจากการเลือกปฎิกิริยาตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์นั้นๆ 
พฤติกรรมหรือกระท าใดๆ จะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติที่คอยผลักดันให้เกิดพฤติกรรม    
ซ่ึงแต่ละคนจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป เน่ืองจากไดรั้บความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่เท่ากัน มีการ
ตีความสารที่รับมาไปคนละทางท าให้ เกิดการเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของความรู้ไม่
เท่ากัน 
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องค์ประกอบของพฤติกรรม   
 ครอนบาค (Cronbach, 1963) ได้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึน 7 ประการดังนี้ 

 1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดกิจกรรม 
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากความต้องการตอบสนองความต้องการของตนเอง หรือ
ต้องการท าตามวัตถุประสงค์ของตนที่ตั้งไว้ คนเรานั้นมักมีความต้องการในเวลาเดียวกัน และมักจะ
เลือกสนองความต้องการที่รีบด่วนก่อนความต้องการอ่ืนๆ 

 2. ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบพฤติกรรม เพ่ือสนองความต้องการ คนเรามักจะมีความพร้อมในแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกัน 
ดังนั้นพฤติกรรม    ของทุกคนจึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องเหมือนกันและไม่สามารถจะประกอบ
พฤติกรรมได้ทุกรูปแบบ 

 3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามักจะแสดงพฤติกรรมที่ตนเองต้องการ เมื่อมีโอกาส
หรือสถานการณ์นั้น เหมาะสมส าหรับการแสดงพฤติกรรม 

 4. การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการแสดงพฤติกรรม แล้วก็
ที่จะแสดงพฤติกรรมก็มักจะต้องมีการประเมินสถานกราณ์ หรือคิดพิจารณาก็ท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นๆ 
ลงไป  เพ่ือที่พฤติกรรมนั้นๆที่แสดงออกมามีความเสี่ยงน้อยที่สุด และยังสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้มากที่สุด 

 5.การตอบสนอง (Respond) หลังจากได้ท าการแปลความหมายแล้ว หรือได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์แล้วพฤติกรรมจะถูกกระท า ตามวิธีการที่ได้เลือกในขั้นตอนของการแปล
ความหมาย 

 6.ผลที่ได้รับ (Consequence) เมื่อแสดงพฤติกรรมไปแล้ว ผลที่ได้จาการกระท านั้นๆ 
อาจจะตรงกับความต้องการหรืออาจไม่ต้องกับความต้องการที่ตนเองได้คาดหวังไว้ 

 7.ปฎิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่อคนเราไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ก็จะประสบกับความผิดหวัง ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวังแล้ว บุคคลนั้นก็อาจจะ
ต้องกับไปแปลความหมายใหม่ เพื่อที่จะหาวิธีที่จะสนองความต้องการของตนเองใหม่ 
 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง
ด้วยกัน ได้แก่ เป้าหมาย ความพร้อม สถานกราณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลัพธ์ที่จะ
ตามมา และปฎิกิริยาต่อความผิดหวัง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
ทั้งสิ้น นับได้ว่าเป็นเงื่อนไขท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์นั้นเอง   
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 ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 
 นักจิตวิทยาแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. พฤติกรรมที่มีมาแต่ก าเนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียนรู้มาก่อน ได่แก่ ปฏิกิริยา
สะท้อนกลับ (Reflect Action) เช่น การกระพริบตา และสัญชาตญาณ (Instinct) เช่น ความกลัว การ
เอาตัวรอด เป็นต้น 
 2. พฤติกรรมที่เกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม ได้แก่ พฤติกรรมที่เกิดจากการ ที่บุคคลติดต่อ
สังสรรค์และมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม 
 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 4 
ลักษณะ 

1. การปรับเปลี่ยนทางด้านของสรีระร่างกาย เล่น การปรับปรุง บุคลิกภาพ การแต่งกาย  
การพูด 
 2. การปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ให้มีความสัมพันธภาพที่ดีกับ   
บุคคลอื่น ปรับอารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคล้องกับบุคคลอ่ืน รู้จักการยอมรับผิด  
 3. การปรับเปลี่ยนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้มี ความรู้ที่ทันสมัย      
ทันเหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 
 4. การปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ หมายถึง การสามารถปรับเปลี่ยนหลักการ แนวทางบางส่วน
บางตอนเพ่ือให้เข้าสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณษจากความจ าเป็น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวัสดิ์ภาพของตนเองและของกลุ่ม 
ลักษณะความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ 

ความแตกต่างดังกล่าวอาจแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้  
1. ความแตกต่างทางอารมณ์ (Emotion) 
2. ความแตกต่างทางความถนัด (Aptitude) 
3. ความแตกต่างของความประพฤติ (Behaviour)  
4. ความแตกต่างของความสามารถ (Ability)  
5. ความแตกต่างของทัศนคติ (Attitude) 
6. ความแตกต่างของความต้องการ (Needs) 
7. ความแตกต่างทางสังคม (Social) 
8. ความแตกต่างของลักษณะนิสัย (Habit) 

 สรุปได้ว่า ความแตกต่างนี้ท าให้บุคคลมีลักษณะเฉพาะของตนเองซึ่งเรียกว่า เป็นความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) นักจิตวิทยายอมรับว่า ทุกคนย่อมมีความแตกต่าง
กันแม้แต่ฝาแฝดก็ไม่เหมือนกัน สิ่งส าคัญท่ีท าให้บุคคลแตกต่างกัน คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวพฤติกรรมมนุษย์ดังกล่าวที่จะส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ
เป็นส าคัญ  
 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีการเลือกประกอบอาชีพ  

2.4.1 แนวคิดทางเลือกประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากก็เพราะอาชีพไม่ใช่
จะมีเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังต้องสนองความต้องการด้าน
อ่ืนๆ เช่น ด้านสังคมและด้านใจ เช่น มนุษย์ยังต้องมีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ย่อมมีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง และมีความแตกต่างในเรื่องของบุคคลของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน การเลือกประกอบอาชีพ
จึงมีความส าคัญต่อชีวิตของมากเป็นอย่างมาก เพราะถ้าบุคคลหนึ่งสามารถเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับ
ตัวเอง ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ และมีความ
เจริญก้าวหน้าได้ไม่ยาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลหนึ่งเลือกอาชีพได้ไม่เหมาะสมก็จะท าให้เขานั้น
ไม่สามารถสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มที่ ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพอย่างแน่นอน 
 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพอาจกล่าวได้ว่าไม่มีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎี
เดียวที่จะสามารถอธิบายการเลือกอาชีพของบุคคลได้อย่างครอบคลุมที่สุด ดังนั้นจึงได้จัดกลุ่มทฤษฎี
การเลือกประกอบอาชีพเป็น 2 กลุ่ม (อภิศักดิ์ ดวงภักดี, 2550) ดังนี้ 

- ทฤษฎีวิเคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลกับความสอดคล้องของงาน 
- ทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพ ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านอาชีพตาม

พัฒนาการแต่ละช่วงวัยของมนุษย์ 
 1.ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคล (Traits and Factor Theory)  
(หนึ่งฤทัย เจียรพงศวัฒน์, 2546)  
 ทฤษฎีวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคลเป็นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากความรู้ด้าน
จิตวิทยา คือบุคคลใช้วิจารณญาณตัดสินใจเลือกอาชีพโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตนเองและการ
วิเคราะห์อาชีพประกอบกัน 
  1.1 การวิเคราะห์ตนเอง บุคคลจะท าการวิเคราะห์คุณสมบัติของตนเองและบุคลิกภาพ 
ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของตน 
  1.2 การวิเคราะห์อาชีพ เป็นสิ่งที่บบุคคลแสวงหา ได้แก่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน รายได้ ความมั่งคง โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ 
  1.3 การใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ตนเองและการ
วิเคราะห์อาชีพประกอบกัน 
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 ในการศึกษาทฤษฎีนี้ได้ให้ลักษณะและองค์ประกอบของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการประกอบ
อาชีพ ดังนี้ 
 1. ความถนัดและสติปัญญา ว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพและยังเป็นองค์ประกอบ
ทีห่นึางที่อิทธิพลต่อความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการท างาน 
 2. ความสนใจนอกเหนือจากการมีอิทธิพลต่อการเลือกและยังมีอิทธิพลต่อความบากบั้นในการ
ประกอบอาชีพด้วย 
 3. ค่านิยม ซึ่งในแต่ละบุคคลก็จะมีค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่น ในบุคคลที่มีค่านิยมเรื่องรักความ
ยุติธรรม ยึดถือหลักเกณฑ์ในการด ารงชีวิต ก็จะยึดประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ ต ารวจหรือ ทหาร 
 4. บุคคลแวดล้อมการเลือกประกอบอาชีพที่เกิดจากต้นแบบที่ชื่นชอบและประทับใจมาตั้งแต่
เด็ก เช่นเด็กประทับใจหมอพยาบาล ก็อาจมีความคิดที่อยากประกอบอาชีพตามต้นแบบที่ชอบ คือ 
หมอพยาบาล 
 5. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน บุคคลที่มีผลการเรียนที่ดีมากๆในวิชาหนึ่งก็อาจจะในความรู้
ความสามารถในวิชานั้นเป็นหลักในการประกอบอาชีพ เช่นมีผลการเรียนดีมากในภาษาอังกฤษ ก็เลือก
ที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวนักแปลภาษา หรือล่าม เป็นต้น 
 6. ครอบครัว การเลือกอาชีพตามพ่อแม่  หรือเลือกตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  
 7. บุคลิกภาพและการปรับตัว การที่แต่ละบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ก็มีแนวโน้มที่
บุคคลนั้นเลือกอาชีพที่แตกต่างกัน 
 8. ถิ่นที่อยู่และค่านิยมในชุมชน บุคคลที่มีถิ่นหรือภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือชนบท ก็มัก  
จะเลือกอาชีพที่ไม่ค่อยมีเกียรติและรายได้ไม่สูงอาจเป็นเพราะค่าครองชีพหรือการแข่งขันในอาชีพ   
ในชนบทต่ ากว่าในเมือง  
 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีความต้องการ  
 มาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างใน น้ าทิพย์ บุตรทศ และวรรณภา สือกิตินันท์, 2558) ซึ่งให้
เนื้อหาที่ส าคัญของทฤษฎี คือ ทุกคนมีความต้องการซึ่งความต้องการมีอยู่มากมายหลายอย่าง และ
ความต้องการจะมีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ความต้องการเหล่านั้นสามารถจัดเป็น 5 กลุ่ม  1 )ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความต้องการพ้ืนฐานเพื่อความอยู่รอดของบุคคลคือ ปัจจัยสี่   
2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย หลักจากที่บุคคลนั้นๆได้รับความต้องการปัจจัยสี่แล้วเช่น 
ต้องการความมั่นคง ในการท างาน  3) ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการที่จะมีเพ่ือน มีกลุ่ม 
มีคนที่รักที่ไว้วางใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะโดยธรรมชาติคนเราเป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่เป็นกลุ่ม 
เป็นสังคม  4) ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ คือต้องการให้คนอ่ืนเห็นคุณค่า เห็นความส าคัญ 
ยอมรับในความสามารถท่ีบุคคลนั้นมีอยู่  5) ความต้องการความส าเร็จ บรรลุถึงสิ่งที่เป็นสุดยอด
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ปรารถนา ได้ใช้ความสามารถสูงสุด เพื่อประสบความส าเร็จที่มุ่งหวัง ซึ่งสอดคล้องกับ Roe’s 
Thecory ในปี 1957 (จีรนันท์ ไวยศรีแสง, 2552) ว่าทุกคนในสังคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของความ
ต้องการซึ่งบุคคลพยายามหาทางท่ีจะตอบสนองความต้องการของตน อาชีพในทัศนะคติของ Roe นั้น
ไม่ได้หมายถึง  แค่เพียงกิจกรรมที่บุคคลท าเพ่ือเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงวิถีชีวิตหรือกิจกรรมที่
บุคคลท าเกือบตลอดชีวิต เพื่อให้ได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในทุกระดับ วิถีชีวิตหรือ
รูปแบบของการด าเนินชีวิตของบุคคลจึงเป็นผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเลือก
รูปแบบการด าเนินชีวิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในระดับต่างๆ จึงเกิดเป็นอุปนิสัยในการเลือก
อาชีพของบุคคลด้วย  

และยังสอดคล้องกับ ฮอปปอก (Hoppock, 1968 อ้างใน อมรรัตน์ เหล่าบุญมา, 2550) ที่
กล่าวถึงหลักการเลือกอาชีพ 10 ประการ คือ  1) การเลือกอาชีพเป็นการกระท าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล สืบเนื่องมาจากที่บุคคลแต่ละบุคคลมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด  2) บุคคลจะ
ตัดสินใจเลือกอาชีพใดๆ มักเกิดจากความเชื่อว่าอาชีพนั้นๆจะสามารถตอบสนองความต้องการสูงสุด
ของตนได้เป็นอย่างดีที่สุด ซึ่งความต้องการของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกันออกไป  3) ความ
ต้องการของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งอิทธิพลนี้จะเป็นตัวดึงดูดให้บุคคลนั้นๆ
เลือกประกอบอาชีพนั้นตามความต้องการของแต่ละบุคคลที่แต่ต่างกัน  4)การพัฒนาอาชีพเริ่มเมื่อ
บุคคลทราบว่าอาชีพนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ คือท าแล้วได้รับความพึง
พอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นได้ จึงจะท าให้เกิดการเริ่มพัฒนาอาชีพ  5) 
พัฒนาการทางการเลือกอาชีพมีความก้าวหน้าก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเข้าใจว่าอาชีพที่ตนเลือกประกอบ
ตอบสนองความต้องการมากเพียงใด  6) ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลต่อการเลือกอาชีพ โดยจะเป็นตัวช่วยให้
บุคคลเข้าใจว่าตนต้องการอะไรและจะต้องปรับปรุงอะไร ท าให้สามารถสรุปผลให้กับตัวเองได้ว่าตน
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับอาชีพใดๆ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง  
7) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพมีผลต่อการเลือกอาชีพ ซึ่งการมีข้อมูลที่ถูกต้องของอาชีพแต่ละอาชีพที่ต้องการ
จะเลือกถือเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกที่อยู่
บนพื้นฐานความเป็นจริง  8) ระดับความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่กับอาชีพ เกิดจากการที่เลือกประกอบ
อาชีพตรงกับความต้องการของเรา  9) ความพึงพอใจในงาน เป็นผลมาจากการที่งานที่เราเลือก
ประกอบอาชีพนั้น สามารถต้องสนองความต้องการในปัจจุบันได้และคาดหวังในอนาคต  10)การเลือก
อาชีพสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเม่ือบุคคลคิดว่างานที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้นจะตอบสนองความ
ต้องการได้ดีกว่าเดิม  
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2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ   
2.6.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ดลกร ล้ าชัย (2549) กล่าวว่าแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งจูงใจหรือเครื่องล่อ (Incentive) ที่มี

อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจอันเป็นตัวให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆ ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงสภาพภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคลยังสามารถเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้นที่ท า
ให้บุคคลนั้นสามารถแสดงออกมาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือเป็นการสนองความต้องการตามที่
บุคคลนั้นๆได้ตั้งเอาไว้ (สุธาทิพย์ ใหม่ชุ่ม, 2550) แรงจูงใจจึงมีอิทธิพลต่อการท างานเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะมันคือพลังทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลท าในสิ่งต่างๆให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจและเป็นตามกระบวนการจูงใจของแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับ ชาญเดช 
วีรกุล (2552) ซึ่งได้กล่าวว่าแรงจูงใจ คือสิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจหรือสิ่งโน้มน้าวใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรม เกิดความคิด ควาวเชื่อมั่นและความพยายามที่จะกระท างานหรือกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งตามท่ีตัวบุคคลหรือองค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

2.6.2 ความส าคัญของแรงจูงใจ 
พรรณราย ทรัพยะประภา (2529 อ้างใน บุญทวี ขันทะ, 2550) กล่าวว่า พฤติกรรมของ

มนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งและกระตุ้นให้เราแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมาการ
ปฎิบัติงานนั้นก็นับว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งคนแต่ละคนก็จะแสดงพฤติกรรมการ
ปฎิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากแรงจูงใจของบุคคลนั้นๆด้วย โดยปกติแล้ว
เรื่องของแรงจูงใจเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารทุกระดับชั้น และมีความจ าเป็นที่จะต้องท าหน้าที่ชัก
จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนนั้นให้ปฎิบัติงานอย่างกระตือรือร้น และทุ่มเทความสามารถให้เป็น
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการของตนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได้  ดังนั้นการจะจูงใจให้
พนักงานหรือบุคคลากรให้ตรงความต้องการของสถานประกอบการนั้น จึงจ าเป็นจะต้องรักษาถึง
เหตุผลและผลของพฤติกรรม ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ที่จะเป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรม
ทางใดทางหนึ่ง และเมื่อบุคคลากรมีความพอใจหรือไม่พอใจอะไรบางอย่าง เขาก็จะแสดงพฤติกรรม
บางอย่างออกมา เช่น เบื่อหน่าย เฉื่อยชา และส่งผลให้ผลผลิตหรือผลงานน้อยลงหรืออาจเกิดความ
ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างาน การขาดงาน หรือลาออก เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามอาจ
บุคคลากรมีความพึงพอใจในสถานประกอบการแล้ว เขาจะทุ่มทั้งก าลังกายและก าลังใจในการท างาน
สิ่งผลให้มีความคิดริ่มเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่ สถานประกอบการณ์ของเขามากขึ้น และก็จะระดมก าลัง
การผลิตอันเป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นในการท างาน 
 บรรยงค์ โตจินดา (2545) กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจมีความส าคัญ เนื่องมาจากความส าเร็จในการ
ปฎิบัติงานขององค์กรต่างๆนั้น จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมักขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
เป็นส าคัญ เพราะถ้าองค์กรใดมีผู้บริหารที่สามารถใช้หลักแรงจูงใจได้ถูกต้อง พนักงานก็จะมีความตั้งใจ
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และเต็มใจที่จะท างานสูง ก็จะท าให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ และในทางตรงกันข้ามถ้าองค์กรมีผู้บริหารที่ไม่สามารถใช้หลัก
แรงจูงใจได้ ก็จะส่งผลให้พนักงานไม่มีความตั้งใจในการท างานส่งถึงผลงานที่ออกมาก็จะขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
 ดังนั้น พอสรุปได้ว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งเร้าต่างๆ ทั้งท่ีมาจากภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ 
ซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักหรือแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการตามที่
คาดหวัง (ชนินทร์ เลิศประภาภรณ์, 2553) 
 ปัจจัยภายใน (Push Factor)  ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆคือ ปัจจัยค่านิยม, ปัจจัยความ
รับรู้เกียรติและชื่อเสียง(อาชีพแบบอย่าง), ปัจจัยความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล, ปัจจัยความ
ภูมิใจในอาชีพ, ปัจจัยทัศนคติที่มีต่ออาชีพที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกอาชีพ โดยสามารถอธิบาย
ความหมายของแต่ละปัจจัยดังนี้ 

1. ปัจจัยค่านิยม แฟรงเคิล (Frankel, 1977, p. 6) ได้ให้ความเห็นว่าค่านิยมเป็นความคิด 
(Idea) หรือความคิดรวบยอด (Concept) ในสิ่งที่เห็นว่ามีความส าคัญต่อชีวิตของเราหรือบุคคลที่มี
ค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ทัศนา แขมมณี (2542, หน้า 2) กล่าวถึง ความหมาย
ของค่านิยมว่า เป็นหลักการแนวคิดความเชื่อท่ีบุคคลยึดถือว่าเป็นคุณค่า หรือแนวทางในการตัดสินใจ
และการด ารงชีวิต หากค่านิยมที่แต่ละบุคคลยึดถือเป้นแนวทางในการด ารงชีวิจตรงกันเป็นจ านวนมาก 
สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นค่านิยม  

สรุปได้ว่า ค่านิยมเป็นความคิด ความเชื่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่ยอมรับในคุณค่าของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยการประมาณค่าพิจารณาเลือกสรรแล้วอย่างรอบคอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นที่
ยอมรับของสังคมก็ปฎิบัติ ตามความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ค่านิยมเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญในด้านจิตใจของมนุษย์ เพราะสามารถให้ความสุขต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และยังมีผล
ต่อสังคมด้วย เพราะเป็นพลังความคิดของแต่ละบุคคล ผลักดันให้มีพฤติกรรมเป็นไปต่างๆ ตามที่บุคคล
ยึดถือเป็นคุณค่า หรือแนวทางในการตัดสินใจและการด ารงชีวิต เพราะเห็นว่าเหมาะสม มีการปฏิบัติ
สอดคล้องกับบุคคลอื่นๆ ค่านิยมนั้นกลายเป็นค่านิยมของสังคม อาจเป็นค่านิยมที่ดีหรือไม่ก็ได้ 

2. ปัจจัยความรับรู้เกียรติและชื่อเสียง (อาชีพแบบอย่าง) การรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่
ส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน
และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่
กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและ
ปัจจัยทางจิต คือ ความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็นต้น  การรับรู้จะประกอบไปด้วย
กระบวนการสามประการ คือ การรับสัมผัส การแปลความหมายและอารมณ์ การรับรู้เป็นผล
เนื่องมาจากกาที่มนุษย์ในอวัยวะรับสัมผัส (Sensory Moter) ซึ่งเรียกว่าเครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 
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ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จากการวิจัยมีการค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิดจากการมองเห็น 
75% จากการได้ยิน 13%การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% การรับรู้จะเกิดข้ึนมาน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยในการรับรู้ ได้แก่ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้า การที่มนุษย์
จะสามารถรับรู้และพัฒนาจนเป็นการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ 1) 
สติปัญญา ผู้มีสติปัญญาสูงกว่า ย่อมรับรู้ได้ดีกว่าผู้มีสติปัญญาต่ ากว่า 2) การสังเกตและพิจารณา 
ขึ้นอยู่กับความช านาญและความสนใจต่อสิ่งเร้า 3) คุณภาพของจิตใขณะนั้น ถ้ามีความเหนื่อยอ่อน 
เครียด หรืออารมณ์ขุ่นมัว อาจท าให้แปลความหมายของสิ่งเร้าที่สัมผัสได้ไม่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม 
หากสภาพจิตใจผ่องใส ปลอดโปร่ง ก็จะท าให้การรับรู้และเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี และเป็นระบบ 
(วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม, ม.ป.ป.) 
 3. ปัจจัยความเข้าใจเกี่ยวกับคน/ข้อมูล การศึกษาเกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอาชีพ คุณลักษณะของงานอาชีพ และบริบทของงานในอาชีพ การเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพ   ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษามักจะทดสอบความพร้อมในการประกอบ
อาชีพด้วยการให้เข้าไปสัมผัสกับอาชีพนั้น ๆ ก่อนการเข้าศึกษาเล่าเรียน เช่น นักวิทยาศาสตร์ ที่
ท างานกับเครื่องมือ เครื่องจักรสารเคมี ส่วนแพทย์ พยาบาล ต้องอยู่กับผู้ป่วยที่เป็นโรคต่าง ๆ ใน
สภาพของโรงพยาบาลและภาระงานประจ าซึ่งมีสภาพการท างานที่แตกต่างไปจาก ครู อาจารย์ 
นักข่าว เป็นต้น ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวก่อนประกอบอาชีพก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้อง
ค านึงถึงด้วยเช่นกัน คณะวิทยาการจัดการ. (2547). 
 4. ปัจจัยความภูมิใจในอาชีพ  ท่าน ว.วชิรเมธ ีได้กล่าวว่า “การสร้างค่านิยมให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น ต้องปลูกฝังลงไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน โดยผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้ด้วย ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนและโรงเรียนก็ต้องร่วมปลูกฝังเช่นกัน ด้วยการ อบรม บ่มเพาะ 
เริ่มต้นจากการจุดประกายให้คนรับรู้ จากนั้นน าไปสู่การพัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นวัฒนธรรม” 
ความสุขในการท างานจะเกิดไม่ได้เลย หากเราไม่มี “ความภูมิใจ”ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถือเป็น
เรื่องเล็กน้อยที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยท างานได้อย่างมีความสุข และยัง
ประกอบไปด้วยวิธีที่ช่วยสร้างความภูมิใจในอาชีพได้ คือ  1) ตั้งเป้าหมายในการท างาน ซึ่งถือเป็นเรื่อง
แรกท่ีช่วยสร้างความภูมิใจ เพราะหากเราไม่มีเป้าหมายในการท างานหรืองานที่จะท าแล้ว มันก็จะ
เหมือนเราท างานแลกเงินไปวันๆ พร้อมทั้งความสุขในการท างานก็จะค่อยๆน้อยลงจนอาจท าให้หมด
ความภูมิใจในงานหรืออาชีพที่ท าได้  2) ท าอย่างเต็มที่ การที่บุคคลนั้นๆ ได้ลงมือท าอย่างสุด
ความสามารถนั้น เมื่องานส าเร็จเสริ่จสิ้น พอบุคคลนั้นๆ มองย้อนกลับไปความภูมิใจก็จะเกิดข้ึนมาได้
เหมือนกัน ยิ่งถ้าเป้นงานที่ยาก หรือการข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ก็จะยิ่งภูมิใจ  3) ท าในสิ่งที่รัก ไม่ว่า
ใครก็ต้องมีความฝัน หรือสิ่งที่อยากท ากันทั้งนั้น แม้ว่าบางที่จังหวะในชีวิตจะไม่เป็นใจก็ตาม เพียงแต่
บุคคลนั้นๆอาจจะยังมั่นคงกับสิ่งที่รัก สักวันบุคคลนั้นก็จะต้องไปถึง และสามารถก้าวเดินไปกับสิ่งที่
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บุคคลนั้นๆรักอย่างภาคภูมิใจ  4) การช่วยเหลือคนอ่ืน แน่นอนว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ได้ท างานทุกอย่าง
ส าเร็จได้ด้วยคนเดียว การที่บุคคลนั้นรู้จักท่ีจะเรียนรู้การมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะสามารถท า
ให้งานออกมาดี แถมยังได้ความภาคภูมิใจกับความส าเร็จนั้นไปด้วยกับทีมอีกด้วย ดังนั้นพอจะสรุปได้
ว่า ความภูมิใจในงานที่ท า ต้องไม่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนด้วย จึงจะสามารถเรียกได้ว่า ภูมิใจ
อย่างแท้จริง 
 5. ปัจจัยทัศนคติที่มีต่ออาชีพ ทัศนคติที่ดีต่อการอาชีพ เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้
มนุษยด์ ารงดชีวิตอย่างมีความสุขเนื่องจากชีวิตของมนุษย์ส่วนมาก จะใช้เวลากับการประกอบอาชีพ 
ดังนั้นหากได้ท างานที่ตนเองรัก ชอบและถูกกับบุคลิกลักษณะของตนก็จะท าให้เกิดการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีสร้างทัศนคติท่ีต่อการประกอบอาชีพมีแนวทางท าได้ เช่น  1) จัดประสบการณ์ที่ดี
เกี่ยวกับงาน โดยเข้าฝึกอบรมเพ่ิมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 2) จัด
สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน สภาพแวดล้อมที่ดี จึงท าให้บรรยายกาศของการท างานมีความเป็น
กันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์  3) การเป็นแบบอย่างที่ดี การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีเป็นการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  4) การให้ค าแนะน าหรือ
ปรึกษาเกี่ยวกับงาน การให้ค าแนะน าหรือปรึกษาเกี่ยวกับงาน เป็นการสร้างบรรยายกาศให้เกิด
ความคุ้นเคยเป็นกันเอง และจะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นมิตรต่อกันเข้าใจกัน รู้สึกอบอุ่น และเกิดความรู้สึก
มั่นใจในการท างานมากขึ้น  5) การใช้การส่งเสริมการท างานเป้นทีม การท างานเป็นทีม มีความส าคัญ
มากในการท างานที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเราต้องพยายามอาศัยความร่วมมือของ
สมาชิกอย่างดี 

ปัจจัยภายนอก (Pull Facter) ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด, 
ปัจจัยลักษณะงาน, ปัจจัยค่าตอบแทนและ ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า โดยสามรถอธิบาย
ความหมายได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด  
 การวิเคราะห์การตลาด นั้นจ าเป็นต่อนักการตลาดที่จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยหลายประการทาง
การตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ทางการตลาด นั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ
เพราะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและสามารถพลิกสถานการณ์เป็นอุปสรรคได้ รวมไปถึงการ
พ่ึงพาอุตสาหกรรม ส่วนตัวอย่างแนวโน้มอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันได้แก่ ความอ่อนไหวทางด้านราคา อุปสงค์
ที่หลากหลาย และระดับของการให้ความส าคัญกับการบริการ อีกทั้งแนวโน้มการบริหารจัดการระดับ
ภูมิภาคก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในปัจจุบันแนวโน้มทางการตลาดจัดได้ว่าเป็นจุดเน้นที่ทั้งผู้ค้าราย
เก่าและรายใหม่ให้ความส าคัญ ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นทั้งระดับภูมิภาค
และระดับโลกซึ่งผู้ค้าทุกรายต้องตระหนักเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปสงค์ขั้นพ้ืนฐานไม่เพ่ิมสูงขึ้น แต่
กลับมีซัพพลายเออร์รายใหม่เพ่ิมมากข้ึนซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มของซัพพลายเออร์มีมากกว่าอุปสงค์
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นั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้มีพ้ืนที่และโอกาสเพียงน้อยนิดที่ผู้แข่งขันรายใหม่จะมีโอกาสเข้าสนามแข่ง
ขันและได้ส่วนแบ่งทางการตลาด ในปัจจุบันนี้ แนวโน้มทางการตลาดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งเป็นไป
ตามกระบวนการของอุปสงค์และอุปทานนอกจากนี้ แนวโน้มทางการตลาดที่ก าลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมของลูกค้า ดังนั้นปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกซ้ือสินค้า และการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้ผลิตสินค้าจ าเป็นต้องเข้าใจและต้องมีกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลาเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มทางการตลาด
ให้เป็นอย่างดี ผู้ค้าจึงจ าเป็นที่จะต้องเผชิญกับพฤติกรรมลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยและ
ผลกระทบต่างๆที่อาจมากระทบต่อแผนการตลาดในอนาคตของผู้ค้าเอง เพราะฉะนั้นผู้ค้าคงทราบแล้ว
ว่าต้องผลักดันและติดตามปัจจัยเหล่านั้น อย่างไรก็ตามผู้ค้าต้องเกาะติดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของลูกค้าและผู้ค้ารายใหม่ด้วย (ประวิทย์ พุ่มพา, 2558) 
 2. ปัจจัยลักษณะงาน   
 อ านาจ ธีระวนิช (2553, หน้า 453) ได้อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาแบบจ าลองลักษณะงาน 
ของ Richard Hackman และ Greg Oldham สามารถน าไปใช้ในการออกแบบงานเพ่ือสร้าง 
แรงจูงใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ ลักษณะงาน 
หลัก สภาพทางจิตวิทยาที่ส าคัญ และผลที่คาดว่าจะได้รับลักษณะงาน (Core Job Characteristics) 
จะท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงาน ประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะความมีอัตลักษณ์ของภาระงาน 
ความส าคัญของภาระงาน ความเป็นอิสระ และผลป้อนกลับของงานดังนั้น ลักษณะงาน 5 ประการนี้ 
มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ ความพอใจในงาน และมีผลท าห้การปฏิบัติงานของบุคลากรสูงขึ้น เพราะ 
ลักษณะนี้มีผลต่อสภาพจิตวิทยาที่ส าคัญ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ ประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ได้รับ  
จาก ตัวงาน ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าที่ได้รับจากความรับผิดชอบในงาน และความรู้ผลลัพธ์ของงาน 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551, หน้า 78) อธิบายว่าปัจจุบันบุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึน มีทัศนคติ และ
ความต้องการในการท างาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ต่างจากอดีต สังคมมีความซับซ้อน 13 เกี่ยวข้องกัน
มากขึ้นพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามรถมากขึ้นพร้อมที่จะรับผิดชอบมาก ขึ้น และมัก
ต่อต้านการปฏิบัติงานที่คอยรับค าสั่งเพียงอย่างเดียว แต่บุคคลจะต้องการอ านาจในการ ตัดสินใจ 
ความพอใจ และความภาคภูมิใจในงาน เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 
 3. ปัจจัยค่าตอบแทน  หมายถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้
ให้ใน รูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จูงใจให้มีการ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ ของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความ 
เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554) 
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ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่องค์กรจ่ายให้แก่ พนักงานเพ่ือ
ตอบแทนการท างานให้แก่องค์กร ค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์กร (ก.พ., 2551, หน้า 
2) ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูป
ตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความ เป็นอยู่
ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (สุจิตรา ธนานันท์, 2552, หน้า 3)  
 จากความหมายของค่าตอบแทนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ค่าตอบแทน หมายถึง เงิน สวัสดิการ 
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ 
รับผิดชอบ จูงใจในการปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจของ ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเป็นอยู่และฐานะทางครอบครัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 4. ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า (Career Opportunities) การเปลี่ยนแปลงในบทบาทการ
ท างาน ก่อให้เกิด ความก้าวหน้า เช่น เลื่อนต าแหน่งหรือเงินเดือน หรือเปลี่ยนไปสู่สายงานใหม่ตาม
สายงานความก้าวหน้าที่ก าหนดหรือได้รับการพ ฒนาทักษะความรู้โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้จะน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ถ้าองค์การมีการพัฒนาทางอาชีพ จะท าให้
พนักงานพึงพอใจในงานและคงอยู่ในงาน และการเปิดโอกาสให้พนักงานมี ความเจริญก้าวหน้าในงาน
โดยผู้มีอายุต่ ากว่า 35 ปี เป็นผู้ที่มีความต้องการพัฒนาทักษะ เป็นการสนับสนุนที่ เหนือกว่า 
ค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในงานและคงอยู่ในงาน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นเพียง
ข้อแนะน าที่จะช่วยให้บุคคลนั้นตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น 
 ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ ต่างก็มีแรงจูงใจในเลือกประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากความถนัด ความสามารถ และความสนใจในการงานอาชีพที่แตกต่าง
กัน หรือมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกัน ที่ไม่สามารถท างานชนิดเดียวกันได้หมดทุกคน ข้อส าคัญก็คือ
นักศึกษาท่ีเรียนในวิชาอุตสาหกรรมการบริการ ต้องรู้จักตัวเอง และรู้จักอาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาที่
เรียนอย่างละเอียดและกว้างขว้าง รวมทั้งต้องรู้จักพิจารณาด้วยว่ามีงานอะไรบ้างที่นักศึกษาชอบและ
สนใจมากที่สุด และงานนั้นๆ เหมาะสมกับอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ ของตนหรือไม่ ดังนั้นใน
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ โดยท าการแยกแรงจูงใจออกเป็นสอง
แบบ คือ แรงจูงใจผลัก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายใน 5 ตัว และแรงจูงใจดึงดูด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก 
4 ตัว เพื่อศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
ของบัณทิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบว่า  1.) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพอยู่ในระดับที่ 5 โดยค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน รองลงมาคือด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้าน
สุดท้ายคือ ด้านลักษณะงาน  2.) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่าการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ าแนกตามคณะโดยรวม 
มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านลักษณะงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ   
3.) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลค่าการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม/ จ าแนกตามอาชีพของ
ผู้ปกครอง/ จ าแนกตามอาชีพที่นักศึกษาเลือก โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ยกเว้นด้านลักษณะงาน และความก้าวหน้าในอาชีพ  4.) คณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  5.) เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  6.) อาชีพของผู้ปกครอง
มีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  7.) รายได้ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ กับ การเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 จีรนันท์ ไวยศรีแสง (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
นักศึกษานักศึกษาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ บริษัทหรือห้างร้านเอกชนเป็นอันดับแรก รองลงมา 
คือ อาชีพท างานส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพข้าราชการ และอันดับสุดท้ายคือ อาชีพอ่ืนๆ 
เช่น งานบริการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คณะ ภูมิล าเนา และ
บิดมารดา หรือผู้ปกครองคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดามราดา รายได้
ครอบครัว ปัจจัยการจูงใจด้านองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับครอบครัว และด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
 ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์ และ สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาภาควิชาที่เก่ียวข้องกับ
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อุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า 
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร ครอบครัว และเพ่ือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับความเห็นด้วยมากทั้ง 3 ด้าน 
 นพอนันท์ เพียรมั่นคง (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษา สาขา
การจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ พบว่า 1.) ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน มีผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ความก้าวหน้าในอาชีพ และสุดท้ายคือ ด้านลักษณะของงาน 2.) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เลือกปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุด โดยเลือกหน่วยงานที่มีการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกันมากที่สุด  ด้านความม่ันคงในการท างาน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
เลือกหน่วยงานที่ให้สวัสดิการที่เหมาะสมมากที่สุด ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่เลือกหน่วยงานที่มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนในการเลื่อนต าแหน่งงาน และหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนการท างานตามสาขา หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพในการท างานมากที่สุด 
 
2.8 สมมติฐานและกรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 2.8.1 สมมติฐานของการวิจัย  
 สมมติฐานของการวิจัย ครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
โดยมีข้อสมมติฐาน ดังนี้ 
  สมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการแตกต่างกัน 
  สมมุติฐานที่ 2 ค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 3 รับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 4 ความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวกับคน/ข้อมูล มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 5 ความภูมิใจในอาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 6 ทัศนคติต่ออาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
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ความต้องการเลือกประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมบริการ 

  สมมุติฐานที่ 7 แนวโน้มของตลาดแรงงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพ    ในอุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 8 ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 9 ค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
  สมมุติฐานที่ 10 โอกาสในความก้าวหน้ามีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ  
ในอุตสาหกรรมบริการ 

2.8.2 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 

ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดตามทฤษฎี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

-ด้านภูมิล าเนา 

ปัจจัยภายใน 
-ค่านิยม 
-ความรับรู้เกียรติและชื่อเสียง 
(อาชีพแบบอย่าง) 
-ความเขา้ใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับ
คน/ข้อมูล 
-ความภูมิใจในอาชีพ 
-ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 

ปัจจัยภายนอก 
-แนวโน้มทางการตลาด (กระแสนิยม) 
-ลักษณะงาน 
-ค่าตอบแทน 
-โอกาสในความก้าวหน้า 



บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3.1 ประเภทของงานวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survery Research) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากใน
พ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพและเขตปริมณฑลมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 25 
สถาบัน โดยแยกเป็นภาครัฐ 13 สถาบัน ภาคเอกชน 12 สถาบัน (Admission Premium) ที่ท าการ
เปิดสอนหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรมในระดับปริญญาตรี ซึ่งในการวิจัยครั้งผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
 
3.2 กลุ่มประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 กลุ่มประชากร 
 ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาในสาขาการจัดการโรงแรม ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 3.2.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ใช้วิธีท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 25 สถาบัน โดยแยกเป็นภาครัฐ 13 
สถาบัน ภาคเอกชน 12 สถาบัน (Admission Premium) ที่ท าการเปิดสอนหลักสูตรสาขาการจัดการ
การโรงแรมในระดับชั้นปริญญาตรีจ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ 
  - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 
  - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
  - มหาวิทยาลัยรังสิต 
  - สถาบันกาจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
 ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจ านวน 400 คน โดยท าการเลือกแบบโควตา 
(Quota Sampling) คือก าหนดมหาวิทยาลัยละ 80 คน  และใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่มีลักษณะค าถามปลายปิดหรือเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) และ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question)  (สมพร ศรานุรักษ์, 
2559 อ้างใน อัปษรศรี ม่วงคง, 2552) ซึ่งแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิด ใช้กับข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคล เช่น เพศ และสถาบันการศึกษา  ส่วนแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด ใช้กับข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านภูมิล าเนา 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ (Likert) ลักษณะค าถามเป็นแบบสเกลการ
จัดประเภทที่เลือก Selected Category Scales (Zikmund.1977, p. 371 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และศุภร เสรีรัตน์, 2541, หน้า 166)  
 มีสเกลวัดความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 5 คะแนน 
 เห็นด้วย  เท่ากับ 4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ  เท่ากับ 3 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย  เท่ากับ 2 คะแนน 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 
 จากนั้นจึงท าการรวบรวมข้อมูล ท าการแปลผลโดยน าคะแนนที่ได้จาการการตอบ
แบบสอบถามมารวมกันแล้วคิดค่าคะแนนเฉลี่ยให้คะแนนอยู่ในช่วง 1-5 คะแนน โดยมีเกณฑ์การแปล
ผลดังนี้ 
 - แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ  
 1.ด้านค่านิยมทางการงาน  
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีค่านิยมในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีค่านิยมในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีค่านิยมในระดับสูง 
 2. ด้านความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ
น้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ
ปานกลาง 
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  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ
มาก 
 3. ด้านความเข้าใจอาชีพที่เก่ียยวข้องกับคน/ข้อมูล 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/
ข้อมูลน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/
ข้อมูลปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/
ข้อมูลมาก 
 4. ด้านความภูมิใจในอาชีพ 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถงึ มีความภูมิใจในอาชีพในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีความภูมิใจในอาชีพในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีความภูมิใจในอาชีพในระดับในระดับสูง 
 5. ด้านทัศนคติที่มีต่ออาชีพ 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีทัศนคติไม่ดี 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีทัศนคติปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีทัศนคติดี 
 - แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ  
 1. ด้านแนวโน้มของการตลาดแรงงาน 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีแนวโน้มของการตลาดแรงงานไม่ดี 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีแนวโน้มของการตลาดแรงงานปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีแนวโน้มของการตลาดแรงงานดี 
 2. ด้านลักษณะงาน 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีลักษณะงานในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีลักษณะงานในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีลักษณะงานในระดับในระดับสูง 
 3. ด้านค่าตอบแทน 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีค่าตอบแทนในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีค่าตอบแทนในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีค่าตอบแทนในระดับในระดับสูง 
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 4. ด้านโอกาสในความก้าวหน้า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 2.33 หมายถึง มีโอกาสในความก้าวหน้าในระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 - 3.67 หมายถึง มีโอกาสในความก้าวหน้าในระดับปาน
กลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.68 - 5.00 หมายถึง มีโอกาสในความก้าวหน้าในระดับใน
ระดับสูง 
 
3.4 การสร้างและทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยสร้างและทดสอบเครื่องมือ โดยด าเนินการสร้างแบบสอบถามจากท าการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร ต ารา วารสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและ
ก าหนดหัวข้อ โดยได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแบบสอบถามดังกล่าว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจ เพ่ือให้
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และค่าความเที่ยงตรงเฉพาะหน้า 
(Face Validity) 
 การทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักศึกษาสาขา
การจัดการโรงแรมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Alpha Coefficient)  
(สรายุทธ กันหลง, 2556) ได้ผลดังนี้ แบบสอบถามด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษา มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 จากความเชื่อม่ันที่ได้อยู่ในระดับสูง จึงน าแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.5.1.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้าข้อมูลจาก 
บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 3.5.2.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองหลังจากผู้วิจัยได้ท าการสอบป้องกันเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสร้างแบบสอบถามพร้อมน าเสนอคณะกรรมตรวจสอบ คาดว่าประมาณเดือน 
กันยายนถึงตุลาคม เพ่ือจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยของผู้ตอบแบบสอบถามได้  
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 3.5.3.เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด แล้วท าการตรวจความถูกต้องสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม เพ่ือท าการวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป 
 
3.6 ประเภทของตัวแปรและระดับของการวัดตัวแปร  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 13 ตัวแปรและสามารถจัดระดับการวัดข้อมูล
ประเภทของตัวแปรได้ 3 ระดับ (วรางคณา จันทร์คง, 2556) ได้แก่ 
 3.6.1 ระดับการวัดในมาตรานามบัญญัติหรือระดับกลุ่ม (Nominal Scale) การวัดในระดับนี้
เป็นการวัดเพ่ือจัดกลุ่ม หรือเป็นการแยกประเภทตามลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงลักษณะที่แตกต่างกันเท่านั้นไม่สามารถบอกถึงปริมาณความมากน้อยที่แตกต่าง
กันได้ ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ต้องใช้วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ คือ เพศ/ 
สถาบันการศึกษา/ ภาควิชาที่เรียนและภูมิล าเนา 
 3.6.2 ระดับการวัดในมาตราอันดับ  (Ordinal Scale) การวัดระดับนี้สามารถบอกถึงล าดับ
ของข้อมูลหรือตัวแปรได้ว่ามากหรือน้อยกว่า สูงหรือต่ ากว่า ก่อนหรือหลัง เช่น ระดับการศึกษา 
แบ่งเป็น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา และปริญญาตรี เป็นต้น แต่เราก็จะไม่สามารถระบุได้
ว่า ความห่างของแต่ละระดับการศึกษามีปริมาณเท่ากันหรือไม่ ฉะนั้นการวัดระดับการศึกษาแบบนี้
สามารถบอกถึงความแตกต่างว่ามากกว่าน้อยกว่าได้ แต่ไม่สามารถบอกถึงปริมาณความว่ามากน้อย
กว่ากันเท่าไร ดังนั้นตัวเลขในระดับนี้จึงไม่สามารถน ามาบวก ลบ คูณ หารได้เช่นกัน ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ต้องใช้วัดข้อมูลประเภทอันดับ คือ ระดับชั้นปีการศึกษา รายได้ในขณะศึกษา 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
 3.6.3 ระดับการวัดในมาตราอันตรภาคหรือนามธรรม (Interval Scale) การวัดระดับนี้
สามารถบอกถึงความต่างแล้วยังสามารถบอกถึงปริมาณความแตกต่างได้ว่าที่แตกต่างกันนั้นแตกต่าง
กันอยู่เท่าไร ดังนั้น ตัวเลขในระดับนี้จึงสามารถบวกลบได้ แต่ไม่สามารถคูณ หาร กันได้เนื่องจากใน
ระดับนี้ไม่มีจุดศูนย์แท้ (Absolute Zero) แต่เป็นเพียงค่าศูนย์สมมุติหรือศูนย์ที่ก าหนดขึ้นมาเอง 
(Absolute Zero)  นอกจากนี้การที่ไม่มีศูนย์แท้ยังท าให้การวัดในระดับนี้ไม่สามารถบอกถึงอัตราส่วน
หรือสัดส่วนของการมากน้อยกว่ากันได้  ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตัวแปรที่ต้องใช้วัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค คือ ค่านิยมทางการงาน/ ความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ/ ความเข้าใจอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูล/ ทัศนคติท่ีมีต่ออาชีพ/ แนวโน้มของตลาดแรงงาน/ลักษณะงาน/ ค่าตอบแทน/ 
ค่าตอบแทนและความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 
 
 



35 

3.7 วิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ คือ SPSS for Windows 21.0 โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 3.7.1.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) จะใช้ความถี่ และค่าร้ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Statistics Deviation) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลทางสถิติ การอธิบาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน ของนักศึกษาที่มีความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2538, หน้า 10) 
 3.7.2.การวิเคราะห์สถิติหาคุณภาพแบบสอบถาม 
 มีการหาค่า IOC โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัยเพื่อตรวจสอบ Content 
Validity  ซึ่งถ้าพบค าถามไหนที่ไม่ดี ผู้เชี่ยวชาญจะให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามก่อนที่จะ
น ามา Try Out เพ่ือหาค่าความเชื่อม่ัน 
 การหาค่าความเชื่อมั่น Reliability โดยจะหาเฉพาะตัวแปรนามธรรม ได้แก่ ค่านิยมทางการ
งาน/ ความรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ/ ความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล/ ความภูมิใจ
ในอาชีพ/ ทัศนคติที่มีต่ออาชีพ/ แนวโน้มของตลาดแรงงาน/ลักษณะงาน/ ค่าตอบแทน/ โอกาสใน
ความก้าวหน้าและความต้องการเลือกประกอบอาชีพ โดยจะหาที่มีมิติ/ด้าน/องค์ประกอบของแต่ละ
ตัวแปรเหล่านั้น เพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง
ภายในของครอนบัค (Cronbach’s Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ได้แก่ 
  - ปัจจัยค่านิยมทางการงาน  ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดของแบบสอบถามมา
จาก เลี่ยนซี, หยาง และฮุย (Lianxi, Yang & Hui, 2010) โดยมีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability 0.94)  
  - ปัจจัยความรับรู้เกียรติและชื่อเสียง (อาชีพแบบอย่าง) ศึกษาและดัดแปลงมาจาก
ตัวชี้วัดของแบบสอบถามมาจาก สวีนี่ และซอลต้า (Sweeney & Soutar, 2001) โดยมีค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability 0.94) 
  - ปัจจัยความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูล ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดของ
แบบสอบถาม (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.94) 
  - ปัจจัยความภูมิใจในอาชีพ ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดของแบบสอมถามมาจาก 
มาลิน เนาว์นาน (2557) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.94)  
  - ปัจจัยทัศนคติที่มีต่ออาชีพ ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดของแบบสอบถามมา
จาก วีราภรณ์ บุตรทองดี (2559) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.89) 
  - ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดแบบสอบถามมาจาก 
ภิญญดา รื่นสุข (2559) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.94) 
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  - ปัจจัยลักษณะงาน ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดแบบสอบถามมาจาก ปกภณ 
จันทศาสตร์ (2557) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.91) 
  - ปัจจัยค่าตอบแทน ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดแบบสอบถามมาจาก พนัชกร  
สิมะขจรบุญ (2554) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.85) 
  - ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดของแบบสอบถามมา
จาก ประสิทธิชัย เดชข า (2556) โดยมีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability 0.94) 
  - ความต้องการเลือกประกอบอาชีพ ศึกษาและดัดแปลงมาจากตัวชี้วัดของ
แบบสอบถามมาจาก เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช (2557) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability 0.90) 
 
3.8 การทดสอบสมมุติฐาน  
 - สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีความต้องการเลือกประกอบอาชีพแตกต่างกัน 
สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ T (Independent t-test) เพ่ือใช้เปรียบเทียบความแตกต่าง 
 - สมมติฐานที่ 2 ค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ สถิตที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 3 รับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพ สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 4 ความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพ สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 5 ความภูมิใจในอาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ สถิตที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติต่ออาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ สถิตท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและ
ตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 7 แนวโน้มของตลาดแรงงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพ สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 8 ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ สถิตที่ใช้
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 9 ค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ สถิตที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 - สมมติฐานที่ 10 โอกาสในความก้าวหน้ามีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพ สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  Multiple Regression  เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัวและความสัมพันธ์ 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมการบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น าเสนอผลการวิจัยเป็น 5 ตอนดังนี้  

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้น
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายใน (Push Factor) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพ 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก (Pull Factor) ทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพ 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลความหมาย ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของการ
วิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการแปลความหมายและเพ่ือความสะดวกต่อการน าเสนอ 
ผู้วิจัยได้ ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  X  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
  S.D.  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  N  หมายถงึ  ขนาดประชากร 
  n  หมายถึง  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  Std  หมายถึง  ความคลาดเคลี่อนมาตรฐาน 
  *  หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวม 5 สถาบัน โดยผู้วิจัยได้ตรวจความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม (Data Screening) โดยมีความสมบรูณ์ทั้ง 100 %  ของแบบสอบถามท้ังหมด เนื่องด้วย
ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง จึงท าให้ข้อมูลในแบบสอบถามได้ครบถ้วนไม่
มีเสียหาย (No missing data) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามท้ัง 400 ชุด 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม  
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้น
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
ปริญญาตรี สถาบันการศึกษา ภูมิล าเนาเดิม รายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน โดยสรุปได้ตารางตารางที่ 4.1 - 4.7 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 115 28.8 

หญิง 285 71.2 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 คน และเป็นเพศชายจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 
 
ตารางที่ 4.2: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

19 110 27.5 

20 158 39.5 
21 98 24.5 

22 34 8.5 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่มี
อายุ 20 ปี จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมามีอายุ 19 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.5  มีอายุ 21 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่น้อยที่สุดคือมี
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อายุ 22 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับชั้นปริญญาตรี 
 

ระดับชั้นปริญญาตรี จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปี 3 231 57.8 
ปี 4 169 42.2 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่

ศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8  รองลงมาศึกษาอยู่ระดับชั้น
ปริญญาตรีปีที่ 4 จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 

 
ตารางที่ 4.4: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถาบันการศึกษา 
 

สถาบันการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 91 22.8 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 111 27.8 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 74 18.5 

มหาวิทยาลัยรังสิต 70 17.5 
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 54 13.4 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งในวิธีการ
ด าเนินวิจัย ได้ท าการก าหนดเลือกแบบโควต้า (Quota Sampling) แต่เนื่องด้วยเมื่อผู้วิจัยได้ลงพื้นที่
เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จึงพบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละมหาวิทยาลัยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างและ
ให้ความร่วมมือที่ไม่เท่ากัน จึงไม่เป็นตามโควต้าที่ตั้งไว้ และสามารถเก็บข้อมูลได้ดังนี้  ส่วนใหญ่ศึกษา
อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกกรุง
เทพ วิทยาเขตรังสิต จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 70 
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คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  กลุ่มตัวอย่างท่ีน้อยที่สุดศึกษาอยู่ที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.4 

 
ตารางที่ 4.5: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ 

กรุงเทพและเขตปริมณฑล  33 8.3 

ต่างจังหวัด 367 91.7 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด จ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 91.7 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและ
เขตปริมณฑล จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

 
ตารางที่ 4.6: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ขณะศึกษาเฉลี่ยต่อ 
 เดือน 
 

รายได้ขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

7,500 บาทหรือต่ ากว่า  11 2.8 
7,501 - 10,000 151 37.8 

10,001 - 12,500 98 24.5 
12,501 - 15,000 77 19.3 

มากกว่า 15,000 63 15.6 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่มี
รายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง  7,501 - 10,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8  รองลงมามีรายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 12,500 บาท จ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีรายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 12,501 - 15,000 บาท 
จ านวน 77 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.3 มีรายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท 
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จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  กลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดมีรายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน 
7,500 บาทหรือต่ ากว่า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
 
ตารางที่ 4.7: จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ 
 เดือน 
 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 

30,000 บาทหรือต่ ากว่า 11 2.8 
30,001 - 35,000 110 27.5 

35,001 - 40,000 126 31.5 
40,001 - 45,000 83 20.8 

มากกว่า 45,000 70 17.4 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.7 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 35,001 - 40,000 บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ  
31.5 รองลงมารายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 35,000 บาท จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5  มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001 - 45,000 บาท จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ  20.8 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 45,000 คน จ านวน 70 คน 
คิดเป็รร้อยละ 17.4  กลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 30,000 บาทหรือ
ต่ ากว่า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายใน (Push Factor) 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายใน (Push Factor) ที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8: ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านปัจจัยภายใน  โดยรวมและรายข้อ 
 

ปัจจัยภายใน (Push Factor) 
ความคิดเห็น 

 S.D แปลผล ล าดับ 

ปัจจัยค่านิยม 3.50 .71 ระดับปานกลาง 4 
ปัจจัยความรับรู้เกียรติและชื่อเสียง 4.40 .58 ระดับมาก 1 

ปัจจัยความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล 3.96 .48 ระดับมาก 2 

ปัจจัยความภูมิใจในอาชีพ 3.52 .54 ระดับปานกลาง 3 
ปัจจัยทัศนคติที่มีต่ออาชีพ  3.38 .82 ระดับปานกลาง 5 

เฉลี่ย 3.75 .62 ระดับสูง  

 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้เกียรติและชื่อเสียง (อาชีพแบบอย่าง) (  = 

4.40) รองลงมาคือ ปัจจัยความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูล (  = 3.96) และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยใน

ระดับปานกลาง ได้แก่  ความภูมิใจในอาชีพ (  = 3.52) รองลงมาคือ ปัจจัยค่านิยม (  = 3.50) 

ปัจจัยทัศนคติ (  = 3.38) ตามล าดับ 
  
4.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก (Pull Factor)  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก (Pull Factor) ที่มีผลเต่อเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.9  
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ตารางที่ 4.9: ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านปัจจัยภายนอก โดยรวมและรายข้อ 
 

ปัจจัยภายนอก (Pull Factor) 
ความคิดเห็น 

 S.D แปลผล ล าดับ 

ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด 3.32 .67 ระดับปานกลาง 4 
ปัจจัยลักษณะงาน 3.53 .59 ระดับปานกลาง 2 

ปัจจัยค่าตอบแทน 3.57 .42 ระดับปานกลาง 1 

ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า 3.45 .50 ระดับปานกลาง      3 
เฉลี่ย 3.46 .54 ระดับปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้าน ข้อมูลปัจจัยภายนอก  (Pull Factor)  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 
3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยค่าตอบแทน  

(  = 3.57) รองลงมาคือ ปัจจัยลักษณะงาน (  = 3.53) รองลงมาคือ ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า 

(  = 3.45) รองลงมาคือ ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด (  = 3.32) ตามล าดับ 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ ของนักศึกษาสาขาการ
จัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.10  
 
ตารางที่ 4.10: ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 

ความคิดเห็น  S.D แปลผล 
ความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 3.31 1.17 ระดับปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงว่าข้อมูลความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพในระดับ

ความต้องการปานกลาง   (  = 3.31) 
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4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ภูมิล าเนามีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

- จากสมมติฐาน ภูมิล าเนามีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพนั้น จากกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน แยกออกเป็น กรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 33 
คน และต่างจังหวัด จ านวน 367 คน พบว่ามีสัดส่วนแตกต่างกันเยอะท าให้ข้อมูลมีประเด็นเรื่อง 
Skewness ซึ่งผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยวิธีการทดสอบ ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม    
จะใช้การวิเคราะห์ค่า T (Independent t-test)  ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มข้ึนไป จะใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างแสดงดังตารางที่ 
4.11  
 
ตารางที่ 4.11: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of  
 Variances) ของภูมิล าเนา 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig 

ความต้องการ .187 1 398 .666 

 
 จากตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity 
of Variances)  โดยการวิเคราะห์ตัวแปรภูมิล าเนาที่มีสัดส่วนแตกต่างกันเยอะนั้น จะมีความแตกต่าง
กันหรือไม่ พบว่า ภูมิล าเนา มีค่า Levene Statitic เท่ากับ .187 ( p = .666 > .05) ดังนั้นสรุปได้ว่า 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ
ความแปรปรวนภายในกลุ่มตัวอย่าง 
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 สมมติฐานที่ 1 ภูมิล าเนาต่างกันมีผลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.12: ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่าง   
 

ภูมิล าเนา n  S.D. t p 

กรุงเทพและเขตปริมณฑล 33 3.288 .534 -.294 .769 

ต่างจังหวัด 367 3.317 .555 -.303 .763 

รวม 400     

*p < .05 
 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การเปรียบเทียบที่มีต่อความ
ต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน พบว่า 
นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่กรุงทพและปริมณฑล มีค่าเฉลี่ยอิทธิพลที่มีต่อความต้องการเลือกประกอบ

อาชีพในอุตสาหกรรมบริการเท่ากับ   = 3.288 ส่วนนักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด มีค่าเฉลี่ย

ความแตกต่างต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการเท่ากับ     = 3.317 
 ดังนั้นเมื่อทดสอบความแตกต่างกับพบว่า นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและเขตปริมณฑลกับ
นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p>.05 ) 
 สมมติฐานที่ 2  ถึงสมมติฐานที่ 6 ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล  
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความคลาดเค
ลี่อน (Multiple Regression) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.12 
 X1 คือ ความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 Y1 คือ ปัจจัยค่านิยมทางการงาน 
 Y2 คือ ปัจจัยรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ 
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 Y3 คือ ปัจจัยความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล 
 Y4 คือ ปัจจัยความภูมิใจในอาชีพ 
 Y5 คือ ปัจจัยทัศนคติต่ออาชีพ 
 
ตารางที่ 4.13: ปัจจัยภายใน (Y1 - Y5) มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ (X1)  
 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig 

ค่าคงที่ 3.364 .324  10.392 .000 

1.ปัจจัยค่านิยมทางการท างาน -.089 .039 -.115 -2.317 .021* 

2.ปัจจัยรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของ
อาชีพ 

.094 .047 .099 1.983 .048* 

3. ปัจจัยความเข้าใจอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับคน 

-.077 .051 -.076 -1.513 .131 

4. ปัจจัยความภูมิใจในอาชีพ -.017 .054 -.015 -.291 .771 

5. ปัจจัยทัศนคติต่ออาชีพ -.069 .034 -.103 -2.069 .039* 

Adjusted R2 = .019, F = 2.508, p = 0.30 
*p <.05 
 
 จากตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่าปัจจัย 
ภายในที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการ
โรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (F = 2.508, p = .30) 
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ .019 
 ปัจจัยด้านค่านิยมทางการท างานมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้มีขนาด
อิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการ
โรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -2.317, p = .021) 
โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.115 
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 ปัจจัยรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ท าให้มี
ขนาดอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการ
จัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = 1.983, p = 
.048) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .099 
 ปัจจัยความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูลมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขา   
การจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -1.513,  
p = 131) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.076 
 ปัจจัยความภูมิใจในอาชีพมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -.291, p = .771) โดยมีขนาด
อิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.015 
 ปัจจัยทัศนคติต่ออาชีพมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ0.05 ท าให้มีขนาดอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -2.069, p = .039) โดยมี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.103 
 ดังนั้นปัจจัยภายใน ( Push Factor) ได้แก่ปัจจัยค่านิยม ปัจจัยความรับรู้เกียรติและชื่อเสียง 
(อาชีพแบบอย่าง) และปัจจัยทัศนคติมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยความเข้าใจในอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล และปัจจัยความภูมิใจใน
อาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการ
จัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 7 - สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล  
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความคลาด    
เคลื่อน (Multiple Regression) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.13 
 X1 คือ ความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 Y1 คือ ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงาน 
 Y2 คือ ปัจจัยลักษณะงาน 
 Y3 คือ ปัจจัยค่าตอบแทน 
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 Y4 คือ ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า 
 
ตารางที่ 4.14: ปัจจัยภายนอก (Y1 - Y4) มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ (X1) 
 

 ตัวแปร B S.E. Beta t Sig 

ค่าคงที่ 3.539 .313  11.294 .000 

1.ปัจจัยแนวโน้มของตลาด  
แรงงาน 

-.026 .041 .031 -.627 .531 

2.ปัจจัยลักษณะงาน -.009 .046 -.010 -.197 .844 

3.ปัจจัยค่าตอบแทน -.074 .066 -.056 -1.124 .262 

4.ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า .018 .055 .016 .323 .747 

 Adjusted R2 =  -.004, F = .583 , p = .675 
 *p <.05 
 
 จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 
ปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการ
จัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (F = .583, p = 
.675) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ -.004 
 ปัจจัยแนวโน้มของตลาดแรงงานมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพล
ต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -.627, p = .531) โดยมีขนาด
อิทธิพล (Beta) เท่ากับ .031 

ปัจจัยลักษณะงานมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ0.05ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการ
เลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ   (t = -.197, p = .844) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ -.010 
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 ปัจจัยค่าตอบแทนมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้น
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ   (t = -1.124, p = .262) โดยมีขนาด
อิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.056 

ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้ามีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ   (t = .323, p = .747) โดยมี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .016 
 ดังนั้นปัจจัยภายนอก (Pull Factor) ได้แก่ ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด ปัจจัยลักษณะงาน 
ปัจจัยค่าตอบแทน และปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 เครื่องหมาย  √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน 
 เครื่องหมาย   × หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.15: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มีความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการแตกต่างกัน 

× 

สมมติฐานที่ 2 ค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพ 

√ 

สมมติฐานที่ 3 รับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพ 

√ 

(ตารางมีต่อ) 
 



51 

ตารางที่ 4.15 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ความเข้าใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อ
การประกอบอาชีพ 

× 

สมมติฐานที ่5 ความภูมิใจในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ × 

สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติต่ออาชีพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพ 

√ 

สมมติฐานที่ 7 แนวโน้มของตลาดแรงงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพ 

× 

สมมติฐานที่ 8 ลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ × 

สมมติฐานที่ 9 ค่าตอบแทนที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ × 

สมมติฐานที่ 10 โอกาสในความก้าวหน้าที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพ 

× 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 บทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและเขต
ปริมณฑล เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survery 
Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล 
ศึกษาปัจจัยภายใน (Push Factor) ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล และเพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอก
(Pull Factor) ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษา
ระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล โดยมีรายละเอียด การด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
 5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและ
เขตปริมณฑล 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนประชากรทั้งหมดรวม 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศหญิงจ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปีจ านวน 
158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 จ านวน 231 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.8 ส่วนศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.8 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดจ านวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8  ส่วนใหญ่นักศึกษา
มีรายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,500 - 10,000 บาทจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8 ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 35,000 บาทจ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5  
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 5.1.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายใน (Push Factor)  
 ผลการศึกษา พบว่าโดย รวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ของข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.75)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้เกียรติและชื่อเสียง 

(อาชีพแบบอย่าง) (  = 4.40)  รองลงมาคือ ปัจจัยความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูล (  = 3.96) 

และปัจจัยที่ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ได้แก่ ความภูมิใจในอาชีพ (  = 3.52) รองลงมาคือ ปัจจัย

ค่านิยม (  = 3.50) ปัจจัยทัศนคติ (  = 3.38) ตามล าดับ 
 5.1.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก (Pull Factor)  
 ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  = 3.46)  แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยค่าตอบแทน  ( = 

3.57) รองลงมาคือ ปัจจัยลักษณะงาน (  = 3.53) รองลงมาคือ ปัจจัยโอกาสในความก้าวหน้า   (  

= 3.45) รองลงมาคือ ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด (  = 3.32) ตามล าดับ 
 5.1.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบ

อาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.31) 
 5.1.5 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาต่างกันมีผลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลแตกต่างกัน 
 ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและเขตปริมณฑลกับนักศึกษาท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5.1.6 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 ผลการศึกษา พบว่า ค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)  ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 5.1.7 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 รับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลต่อความ
ต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้น
ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 ผลการศึกษา พบว่า รับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก 
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 5.1.8 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวกับคน/ข้อมูล มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้น
ปริญญาตรี  
 ผลการศึกษา พบว่า ความเข้าใจอาชีพที่เก่ียวกับคน/ข้อมูล ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 5.1.9 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 5 ความภูมิใจในอาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
 ผลการศึกษา พบว่า  ความภูมิใจในอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05) ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 5.1.10 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 6 ทัศนคติต่ออาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
 ผลการศึกษา พบว่า  ทัศนคติต่ออาชีพมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05) ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5.1.11 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 7 แนวโน้มของตลาดแรงงานมีอิทธิพลต่อความต้องการ
เลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
 ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มของตลาดแรงงานไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5.1.12 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 8 ลักษณะงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
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 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะงานไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05) ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5.1.13 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 9 ค่าตอบแทนมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
 ผลการศึกษา พบว่า มีค่าตอบแทนไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05) ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5.1.14 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 10 โอกาสในความก้าวหน้ามีอิทธิพลต่อความต้องการ
เลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี  
 ผลการศึกษา พบว่า โอกาสในความก้าวหน้าไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<.05)  ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
บริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในกรุงเทพและปริมณฑล 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล     
 จากผลการวิจัยในภาพรวมของปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักศึกษา  พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุประมาณ 20 ปี และศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพอนันต์ เพียรมั่นคง (2559) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลในการเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจเรียนรู้และศึกษางานด้าน
ของอาชีพงานบริการในอุตสาหกรรมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และอายุเฉลี่ยประมาณ 20 - 22 ปี 
และศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3  
 5.2.2 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน   
 จากการข้อค้นพบสมมติฐานที่ 1 นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างกันมีความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผลศึกษาหาค่าเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้การวิเคราะห์ค่า T 
(Independent T-test) พบวา่นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและเขตปริมณฑลกับนักศึกษาที่มี
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ภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการตัดสินใจ 
(Decision-Making Process) การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการตัดสินใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะลด
จ านวนทางเลือกลงมาให้เลือกเพียงจ านวนทางเลือกที่ตนเองต้องการเท่านั้น กระบวนการตัดสินใจของ
มนุษย์นั้น มีทั้งที่เป็นระบบและไม่เป็นระบบ กระบวนการตัดสินใจที่ไม่เป็นระบบนี้ เราจะพบได้เสมอ
และบ่อยๆ ในชีวิตประจ าวัน ส่วนใหญ่จะอาศัยสามัญส านึก อาศัยการลองผิดลองถูก อาศัยความเคย
ชินและตามประสบการณ์ ซึ่งบุคคลเป็นจ านวนมาก ตัดสินใจโดยวิธีการดังกล่าวนี้ แต่วิธีการท าความ
เข้าใจและศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฎิบัติ คือ การตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผลตามวิธีทางศาสตร์ 
(Relational-Making) วิธีการนี้ คือ วิธีการทางศาสตร์(Scientifie Method) ซึ่งเช่นเดียวกับงานวิจัยที่
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ ระดับ
การศึกษา ภูมิล าเนา เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ด้วยสถิติ 
และปัจจัยที่ส าคัญคือภูมิล าเนา เป็นลักษณะข้อมูลที่ส าคัญและยังง่ายต่อการวัดทางสถิติมากกว่าตัว
แปรอื่นๆ ซึ่งพบว่าคนที่มีลักษณะภูมิล าเนาต่างกัน ก็จะมีลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกัน ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2552) แต่จากผลการศึกษาที่พบว่านักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและเขตปริมณฑลกับ
นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการไม่
แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการโอกาส การมีอิสระในความคิด มีการตัดสินใจและ
การกระท าการบางอย่างด้วยตนเอง นอกจากนั้นพฤติกรรมความเป็นส่วนตัว กล้าคิดกล้าตัดสินใจ 
ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือที่จะดูว่าผลที่ตามจะเป็นไปตามที่ตนเองคิดหรือไม่ ก็เป็น
พฤติกรรมพ้ืนฐานของบุคคลในช่วงวัยนี้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงท าให้ปัจัยภูมิล าเนาไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 2 ค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษา ผลการศึกษาวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลี่อน (Multiple Regression) ผลการ
ทดสอบพบว่ามีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ท าให้มีขนาดอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -2.317, p = .021) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ -.115 ซึ่งพบค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมันเป็นค่าลบ ดังนั้นจึงตีความได้ว่า ปัจจัยค่านิยมมี
อิทธิพลส่งผลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพแต่ยิ่งปัจจัยค่านิยมมีค่าอิทธิพลต่อการเลือก
ประกอบอาชีพมาก ก็ยิ่งส่งผลให้มีการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการลงน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัย อารี พันธ์มณี (2546) ที่ว่าเป็นสภาวะที่บุคคลต้องการที่จะ กระท าหรือเรียนรู้บางสิ่ง
บางอย่างด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยการชักจูงจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น ความต้องการเพื่อต้องการ ความรู้
ท างานเพราะต้องการความสนุกอย่างช านาญ ซึ่งความต้องการหรือความสนใจพิเศษตลอดจน 
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ความรู้สึกนึกคิด หรือทัศนคติของแต่ละบุคคลจะผลักดันให้บุคคลสร้างพฤติกรรมข้ึน ซึ่งได้แก่ ความ
อยากรู้อยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา จึงสรุปได้ว่ายิ่งค่านิยมทางการงานมีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพมากเท่าไร ยิ่งส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีปีที่ 4 อายุระหว่าง 20 ปี มีผลในการเลือกประกอบอาชีพน้อยลง 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 3 รับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพมีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพของนักศึกษา มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้มีขนาดอิทธิพลต่อความต้องการ
เลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = 1.983, p = .048) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ .099 สอดคล้องกับงานวิจัย พชร สุลักษณ์อนวัช, (2559) ศึกษาเกี่ยวกับความส าเร็จในอาชีพ 
เชาว์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนังงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : (บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร) พบว่า การรับรู้ 
ความส าเร็จในอาชีพ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ  
(r = .647; p<.01) โดยการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง ด้าน
บทบาทการท างาน และด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ ในชีวิตอยู่ใน
ระดับท่ีสูง 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 4 ความเข้าใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูล ที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพ มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม 
ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -1.513, p = .131) โดยมี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.076 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การเลือกประกอบอาชีพ ของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความ
คาดหวังหรือความคิดของแต่ละคน โดยอาจพิจารณาจากความเข้าใจในอาชีพที่เก่ียวข้องกับคน/ข้อมูล
ที่สนใจ ความเป็นไปได้ว่าจะประกอบอาชีพนั้นได้ตลอดไปหรือไม่ สิ่งที่ได้รับรู้และศึกษาในรายละเอียด
ของอาชีพที่จะประกอบนั้น ได้แก่ สภาพแวดล้อม โอกาสและสภาพแวดล้อม โอกาสและสถานการณ์
ของอาชีพว่ามีปัจจัยใดที่เอ้ืออ านวยเพื่อสรุปหาโอกาสและความเป็นไปได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทความ
เกี่ยวกับการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะตัวเอง ว่าด้วยเรื่องของการรู้จักโลกของอาชีพ คือ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ โดยควรมีการศึกษารายละเอียดของคุณสมบัติของหน้าที่งานในแต่ละ
อาชีพที่นักศึกษาต้องการ ต้องมีความสามารถพิเศษด้านใดเป็นพิเศษบ้าง ศึกษาข้อก าจัดในการ
ประกอบอาชีพนั้นๆ ว่ามีการก าหนดช่วงอายุในการท างานและเกษียนไว้เมื่อไร สุดท้ายควรมีการศึกษา
ว่าอาชีพนั้นๆมีความเหมาะสมหรือมีการสงวนไว้ให้กับเพศใดบ้าง อาจพอจะกล่าวได้ว่านักศึกษาควรมี
การศึกษาและมีความเข้าใจในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับคน/ข้อมูลก่อนจะท าการตัดสินใจเลือกประกอบ
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อาชีพใดๆ เพื่อจะสามารถท าให้นักศึกษาสามารถเลือกทิศทางในการฝึกทักษะให้พร้อมก่อนลงปฏิบัติ
หรือท างานจริงเพ่ือให้เกิดความประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 5 ความภูมิใจในอาชีพมีไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -.291, p = .771) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.015 ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัย ภาคภูมิ สิงห์แก้ว, ญัฐพล บุญมี, ทศพล ศรีพุฒ, พิณรัตน์ นุชโพธิ์ และศุภศิว์ 
สุวรรณเกษร (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชน ใน
ชุมชน แผ่นดินธรรม - แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยภายรวมพบว่า ความ
คิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยเป็นอย่างมาก กับปัจจัยความพึงพอใจและความภูมิใจในอาชีพ  
ซึ่งส่งผลกับอิทธิพลการเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก  
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 6 ทัศนคติต่ออาชีพที่มีอิทธพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้มีขนาดอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -2.069, p = .039) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.103 ซึ่ง
หมายความว่าปัจจัยทัศนคติมีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกอาชีพอย่างมีนัยทางสถิติ แต่ปัจจัยทัศนคติ
ยิ่งมีอิทธิพลในการเลือกประกอบอาชีพมากยิ่งกลับส่งผลให้มีความต้องการเลือกอาชีพน้อยลง 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ท าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20 ปี ซึ่งก าลังอยู่ในช่วง
ของวัย Gen Y เป็นผลให้คนในช่วงนี้ จะมีทักษะความคิด และมีระบบการจัดการในแบบฉบับของตน 
และมักจะมีนิสัยที่ไม่ชอบท างานหนัก ไม่ค่อยสู้งาน และไม่ชอบที่จะท าอะไรตามค าบอกเล่าแม้จะเป็น
เรื่องท่ีดี ชอบที่จะท าอะไรที่ตรงกันข้ามกับบุคคลอ่ืน ชอบความท้าทาย แต่ไม่ชอบการเผชิญปัญหา 
และยังมีผลมาจากการที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด จึงท าให้แม้บุคคลนั้น
จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเลือกประกอบอาชีพ แต่ด้วยมีงานหรืออาชีพที่ของครอบครัวตามพื้นที่อาศัย
และถ่ินฐานเดิมอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สมปอง รักษาธรรม (2540) ศึกษาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบัน 
การศึกษา สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ อายุ ภูมิล าเนา   
 5.2.3 ปัจจัยภายนอก (Pull Factor) ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  
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 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 7 แนวโน้มทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพ มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -.627, p = .531) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 
.031 สอดคล้องกับงานวิจัย ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์ และสุปราณี พงษ์วุฒิธรรม (2557) ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาภาควิชา
ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ พบว่านักศึกษาภาควิชาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
แนวโน้มทางการตลาด แต่ทางตรงกันข้ามกับให้ความส าคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กร ครอบครัวและ
เพ่ือนเป็นส าคัญ 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 8 ลักษณะงานไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ  มี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ   (t = -1.124, p = .262) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.056 ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัย ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของบัณทิต กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยศึกษาการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ พบว่าโดยรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านลักษณะงาน เนื่องจากส่วนใหญ่นักศึกษาท่ี
ก าลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มักจะมีความสนใจในงานต่างๆว่า งานในแต่ละประเภทมี
การท างานเป็นอย่างไร เหนื่อยไหม ล าบากไหม หรือจะเหมือนกับที่เคยได้ยินมาไหม ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
จึงกลายเป็นปัจจัยหลักๆของการพิจารณาเลือกท างานของนักศึกษา  แต่ในทางกลับกันจากข้อค้นพบ
สมมติฐานที่ว่า ลักษณะงานไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกอาชีพ อาจเป็นเพราะในสังคมปัจจุบัน
การเลือกประกอบอาชีพอาจไม่ได้ดูที่ลักษณะของงานเพียงอย่างเดียว แต่การจะประกอบอาชีพใด
อาชีพหนึ่งยังแสดงถึงความสามรถของบุคคลนั้นๆ และการแสดงประโยชน์ของแต่ละคน โดยบุคคลนั้น
อาจมีความสามารถ และความสนใจในอาชีพที่แตกต่างกันไป วึ่งบางคนก็ต้องท างานที่ตนเองไม่ชอบ 
แต่เพราะอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังนั้น 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 9 ค่าตอบแทนไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ  มี
ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ (t = -1.124, p = .262) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.056  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์, (2560) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ



60 

เลือกเข้าฝึกงานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของนักศึกษาภาควิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม  ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
โดยเรียงล าดับจากมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ 41.0) อันเนื่องจากการถ่ายทอดลักษณะส่วน
บุคคล อันได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติ มีสถาบันที่ให้การอบรมเรียนรู้จากสังคมมากมาย ซึ่ง
อาจกล่าวรวมว่าเป็นตัวแทนส าคัญได้ 4 สถาบัน คือครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อต่างๆ และส่วน
ใหญ่ปัจจัยทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ (เสรี วงมณฑา, 2542) จึงท าให้ปัจจัยค่าตอบแทนไม่
มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
 จากข้อค้นพบสมมติฐานที่ 10 โอกาสในความก้าวหน้าไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพ มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ท าให้ไม่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือก
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ   (t = .323, p = .747) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 
.016 ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย ธีรวัฒน์ อ่ิมประคองศิลป์ และสุปราณี พงษ์วุฒิธรรม (2557) 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษา
ภาควิชาที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า ความภูมิใจของครอบครัวที่มีต่ออาชีพใดอาชีพหนึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ 
และการโน้มน้าวของครอบครัวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกงาน โดยให้ความส าคัญในระดับเห็นด้วยมาก 
เนื่องจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
วางแผนในเรื่องของการศึกษาและอาชีพในอนาคตแล้ว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
  จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
การบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
สามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ได้ดังนี้ 
 5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลทั่วไป นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 20 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 และมี
ภูมลิ าเนาอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนมากมาจากต่างถิ่น หรือจาก
ต่างจังหวัดรวมทั้งเกิดจากโยกย้ายถิ่นจากภูมิล าเนาต่างจังหวักมาศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน ควรมีการส่งเสริมและขยายงานทางด้านงาน
บริการออกสู่ภูมิภาค เพ่ือเป็นการขยายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่แค่เพียงในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลเท่านั้น อีกท้ังยังสามารถช่วยลดปัญหาอัตราการว่างงานกับบัณฑิตที่จบใหม่ในแต่ละปี 
และเม่ือบัณฑิตจบใหม่สามารถท างานในสายอาชีพที่เรียนมาได้ตรงสาขาอาชีพและเหมาะสมใน
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ท้องถิ่นภูมิล าเนาของตนได้ ก็จะสามารถท าให้ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานได้อีก  
 5.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยภายใน (Push Factor) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถน าผลการวิจัยนี้มาต่อยอดเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้น าไป
ปรับปรุง เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธ์ภาพมากยิ่งข้ึน คือ การจัดออกแบบหลักสูตรให้มีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการในส่งเสริมเกี่ยวกับปัจจัยภายใน (Push Factor) ต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ได้แก่ ด้านค่านิยมทางการงาน ด้านรับรู้เกียจและชื่อเสียงของอาชีพ และ
ทัศนคติต่ออาชีพ  เพ่ือให้นักศึกษาน ารายวิชาที่เกี่ยวข้องไปเรียนรู้ในการพิจารณาเลือกสถาน
ประกอบการที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละบุคคล จะท าให้นักศึกษามีโอกาสในการ
ประกอบอาชีพได้มากขึ้น และยังเป็นแนวทางให้กับสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานใน
อุตสาหกรรมบริการ ดังกล่าว อาทิ โรงแรม บริษัทน าเที่ยว ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อดึงดูดให้เกิดความสนใจและมีความั่นใจในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการได้มาก
ยิ่งขึ้น  
 5.3.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ปัจจัยภายนอก (Pull Factor) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรมีการแนะแนวอาชีพ เพื่อเป็นการให้ความรู้หรือ
คุณลักษณะในด้านต่างๆของอาชีพนั้นๆให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษา จะเลือกหรือตัดสินใจเลือกใน
การจะประกอบอาชีพนั้นๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางที่ดีในอนาคต และเพ่ือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัยกรมการท่องเที่ยว วางแผนการศึกษา 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนนโยบายและจัดท าหลักสูตรที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ โดย
เน้นความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมบริการเป็นเกณฑ์ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดยท าการเลือกมหาวิทยาลัยที่ท าการเปิด
สอนเกี่ยวสาขาการจัดการโรงแรม หากมีการพัฒนางานวิจัยนี้ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนมากขึ้น
หรือใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในหลายระดับชั้นปี และส ารวจกลุ่มตัวอย่างหลายๆสถาาบัน
การศึกษา และควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบัณฑิตจบใหม่หรือศิษย์เก่า เพ่ือความหลากหลาย และ
ความชัดเจนของผลการวิจัย และสามารถเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาได้ 
 5.4.2 แนะน าให้ศึกษาวิจัยในเรื่อง พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการ วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อท าให้ทราบถึงความชอบ
ส่วนตัวและความนิยมของนักศึกษาในปัจจุบัน สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน
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การประกอบอาชีพที่ตรงสายงานมากขึ้น อีกทั้งยังจะสามารถช่วยส่งเสริมระบบงานในสถาน
ประกอบการที่มีความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมบริการ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความสนใจ เพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจและมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพที่
เกี่ยวกับการบริการมากข้ึน 
 5.4.3 แนะน าให้ศึกษาวิจัยในเรื่องความมั่นคงในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ
ในอุตสาหกรรมบริการ วิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพบริการของนักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจ เพ่ือ
เป็นการดึงดูดความสนใจของนักศึกษาในการประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพให้ได้ตรงสาขา
ที่เรียนมาเมื่อจบการศึกษา  
 5.4.4 แนะน าให้ศึกษาวิจัยในเรื่องความต้องการของนักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการ ท าให้ทราบถึงนักศึกษามีความต้องการในด้านใดบ้าง สามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและบริหารจัดการในแง่ของการจ้างงานของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมบริการให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยและการขาด
แคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี 
 5.4.5 ควรเพ่ิมวิธีในการเก็บข้อมูลการวิจัย กล่าวคือ จากการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ท าการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามที่มีลักษณะค าถามปลายปิดหรือค าถามแบบเลือกตอบ (Check 
List) เพียงเดียว จึงควรเพิ่มการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์นั้น จะสามารถท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลเชิง
ความคิดเห็นส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนอกเหนือจากที่ก าหนดค าตอบไว้ในแบบสอบถาม และควรมี
การท าสัมภาษณ์กับบันทิตจบใหม่และศิษย์เก่าท่ีท างานแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่างและสามารถ
น ามาเปรียบเทียบและสรุปผลความละเอียดในข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของความต้องการ
ในด้านต่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ในปัจจุบันในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ
มากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษา
สาขาการจัดการโรงแรมระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล" 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมระดับปริญญาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยครั้งนี้สถานประกอบการสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและสร้างแรงจูงใจและความมั่นใจในการประกอบอาชีพให้กับพนักงานได้ และสถานศึกษาที่
เปิดสอนในสาขาที่เก่ียวข้องกับการบริการยังสามารถน าผลที่ได้จากจากการวิจัย ใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติท่ีดีกับงานบริการสู่ตลาดอุตสาหกรรมในอนาคต อีกท้ังยัง
สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐ น าข้อมูลไปใช้วางแผนนโยบายและจัดท าหลักสูตรที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการได้ 
 แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีจ านวน 5 หน้า ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษา 
  ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นด้านปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 
  ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ 
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อช่วย
ให้การวิจัยสามารถด าเนินได้ด้วยความถูกต้อง ข้อมูลที่ได้จากท่านทั้งหมดจะเป็นความลับ ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าเสนอผลการศึกษาโดยภาพรวมเท่านั้น 
                                                   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการส ารวจครั้งนี้ 

ไพลิน บรรพโต (ผู้วิจัย) 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาสาขา
การจัดการโรงแรมระดับชั้นปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย (ü ) ลงในช่อง    หน้าข้อความที่เป็นจริง และเติมข้อความให้
ครบถ้วน 

1.       เพศ                              ชาย                                   หญิง 
2.       อายุ __________ ปี                                       

3.       ระดับปริญญาตรี                               ปี 3                                     ปี  4     
4.       สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย  

                                        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                                           มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 

                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

                               มหาวิทยาลัยรังสิต 

                                สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
5.       ภูมิล าเนาเดิม                       

         กรุงเทพมหานครและเขปริมณฑล                   
          (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) 

                     ต่างจังหวัด (โปรดระบุ) ___________ 
6.       รายได้ในขณะศึกษาเฉลี่ยต่อเดือน 

                                      7500 บาทหรือต่ ากว่า           7,501 – 10,000 บาท 

                                    10,001 – 12,500 บาท         12,501 – 15,000 บาท 

                  มากกว่า 15,000 บาท     
7.       รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 

                                      30,000 บาทหรือต่ ากว่า      30,001 – 35,000 บาท 

                                      35,001 – 40,000 บาท        40,001 – 45,000 บาท 

                          มากกว่า 45,000 บาท 
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ส่วนที่ 2  ตอนที่1 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยภายใน (Push Factor) ที่มีอิทธิพลต่อ 
การเลือกประกอบอาชีพ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่า ท่านมีความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดแล้วกาเครื่องหมาย 
( ) ในช่องระดับความคิดเห็น       5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง  4 = เห็นด้วย  3 = ไม่แน่ใจ       
2 = ไม่เห็นด้วย  1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

 
 
 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่ ไมเ่ห็น ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง แน่ใจ ด้วย อย่างย่ิง

1.1 การท างานในสายอาชีพบริการช่วยให้ท่าน

รู้สึกว่าเป็นท่ียอมรับ

1.2 การท างานในสายอาชีพบริการช่วยให้ท่าน

มโีอกาสท่ีจะพฒันาความรู้ท่ีท่านเคยได้เรียนรู้มา

1.3 การท างานในสายอาชีพบริการช่วยให้ท่าน

มโีอกาสได้สร้างความประทับใจให้กบัผู้อืน่

2.1 การท างานในสายอาชีพบริการช่วยให้ท่าน

เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป

2.2 การท างานในสายอาชีพบริการช่วยให้ท่าน

ได้รับเกยีรติจากสังคม

2.3 การท างานในสายอาชีพบริการช่วยให้ท่าน

มโีอกาสท่ีจะมชีื่อเสียงในแวดวงของอาชีพนี้

3.1 ท่านอยากท างานสายอาชีพบริการเพราะอยาก

เดินตามรอยพอ่แม่

3.2 ท่านอยากท างานสายอาชีพบริการเพราะอยาก

ท าตามแบบอย่างของเพือ่น/พีน่้อง

2) ปัจจัยความรับรู้เกยีรติและชื่อเสียง (อาชีพแบบอย่าง)

3) ปัจจัยความเข้าใจท่ีเกีย่วข้องกบัคน/ข้อมลู

หัวข้อการประเมนิ ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยภายใน (Push Factor)

ท่ีมอีทิธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ

1) ปัจจัยค่านิยม
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ส่วนที่ 2 ตอนที่1 (ต่อ) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยภายใน (Push Factor) ที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกประกอบอาชีพ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่ ไมเ่ห็น ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง แน่ใจ ด้วย อย่างย่ิง

3.3 ท่านอยากท างานสายอาชีพบริการเพราะอยาก

ท าตามแบบอย่างครู/อาจารย์

3.4 ท่านอยากท างานสายอาชีพบริการเพราะอยาก

ท าตามอย่างบุคคลท่ีมชีื่อเสียงในแวดวงงานบริการ

4.1 ท่านมคีวามภูมใิจในอาชีพสายบริการ

4.2 ท่านเห็นคุณค่าในงานสายอาชีพบริการ

4.3 ท่านมคีวามเชื่อมัน่ในสายอาชีพบริการ

4.4 ท่านรู้สึกว่าตนเองมปีระสิทธิภาพในสายอาชีพ

บริการ

5.1 ท่านมคีวามสนใจในสายอาชีพบริการ

5.2 ท่านชื่นชมในสายอาชีพบริการ

5.3 ท่านมใีจรักในสายอาชีพบริการ

3) ปัจจัยความเข้าใจท่ีเกีย่วข้องกบัคน/ข้อมลู

4) ปัจจัยความภูมใิจในอาชีพ

5) ปัจจัยทัศนคติท่ีมต่ีออาชีพ

หัวข้อการประเมนิ ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยภายใน (Push Factor)

ท่ีมอีทิธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ
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ส่วนที่ 2  ตอนที่2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก (Pull Factor) ที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกประกอบอาชีพ 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่า ท่านมีความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดแล้วกาเครื่องหมาย 
( ) ในช่องระดับความคิดเห็น      5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง      4 = เห็นด้วย     3 = ไม่แน่ใจ          
2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

 
 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่ ไมเ่ห็น ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง แน่ใจ ด้วย อย่างย่ิง

1.1 ธุรกจิบริการมแีนวโน้มทางการตลาดท่ีดี

1.2 ธุรกจิบริการมแีนวโน้มท่ีจะขยายและเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง

1.3 อาชีพในสายงานบริการมคีวามมัน่คงชัดเจน

2.1 อาชีพในสายงานบริการมคีวามน่าสนใจ

2.2 อาชีพในสายงานบริการท้าทายความสามารถ

2.3 อาชีพในสายงานบริการมกีารท างานท่ีมลี าดับ

ขั้นตอนของงานชัดเจน

2.4 อาชีพในสายงานบริการมกีารท างานท่ีมอีสิระ

ในการเลือกวิธีการปฏิบัติ

3.1 อาชีพในสายงานบริการมรีะดับเงินเดือนท่ีได้รับ

เหมาะสมกบังาน

3.2 อาชีพในสายงานบริการมคีวามเหมาะสมระหว่าง

ปริมาณของงานและค่าตอบแทนท่ีได้รับ

3.3 อาชีพในสายงานบริการมสีวัสดิการต่างๆอย่าง

เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนส ารอง

เล้ียงชีพ วันหยุดลา เป็นต้น

ท่ีมอีทิธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ

1) ปัจจัยแนวโน้มทางการตลาด

2) ปัจจัยค่าตอบแทน

3) ปัจจัยค่าตอบแทน

หัวข้อการประเมนิ ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยภายนอก (Pull Factor)
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ส่วนที่ 2  ตอนที่2 (ต่อ) แบบสอบถามความคิดเห็นด้านปัจจัยภายนอก (Pull Factor) ที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกประกอบอาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่ ไมเ่ห็น ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง แน่ใจ ด้วย อย่างย่ิง

4.1 อาชีพในสายงานบริการมโีอกาสเติบโต กา้วหน้า

และเล่ือนต าแหน่ง

4.2 อาชีพในสายงานบริการมนีโยบายการเล่ือน

ต าแหน่ง โดยวัดจากความสามารถในการท างาน

อย่างยุติธรรม

4.3 อาชีพในสายงานบริการมคีวามเป็นไปได้ของการ

เจริญกา้วหน้าในงาน

4.4 อาชีพบริการในสายงานบริการมอีนาคตท่ีสดใส

ชัดเจน

ปัจจัยภายนอก (Pull Factor)

ท่ีมอีทิธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพ

4) ปัจจัยโอกาสในความกา้วหน้า

หัวข้อการประเมนิ ระดับความคิดเห็น
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นด้านความต้องการเลือกประกอบอาชีพ  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อว่า ท่านมีความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดแล้วกาเครื่องหมาย 
( ) ในช่องระดับความคิดเห็น      5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง      4 = เห็นด้วย     3 = ไม่แน่ใจ          
2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 

 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

เห็นด้วย เห็นด้วย ไม่ ไมเ่ห็น ไมเ่ห็นด้วย

อย่างย่ิง แน่ใจ ด้วย อย่างย่ิง

1 ท่านมคีวามคิดทีจ่ะเลือกประกอบอาชีพในสายงาน

บริการ

2 ท่านจะเลือกประกอบอาชีพในสายงานบริการ

3 ท่านต้องการเลือกประกอบอาชีพในสายงาน

บริการ

4 ท่านพยายามทีจ่ะเลือกประกอบอาชีพในสายงาน

บริการ

หัวข้อการประเมนิ ระดับความคิดเห็น

ความต้องการเลือกประกอบอาชีพ
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