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บทคดัย่อ 

กกกกกกกก การวิจัยนี้มี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย  เคร่ืองมือท่ีใชเก็บขอมูลคือแบบสอบถามท่ีประกอบดวย

คําถามเกี่ยวกับขอมูลดานประชากรศาสตร ความคิดเห็นตอปจจัยดานตางๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางาน โดยประชากรคือ คณาจารยชาวไทยท่ีไมไดลาศึกษาตอของคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร การ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปSPSS เพื่อคํานวณคา ความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กกกกกกกกผลการวิจัยพบวา 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป  มีสถานภาพสมรส

สมรสแลว     ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ในระดับปริญญาโท     คาจางท่ีไดรับ (รวมคาลวงเวลา และ

อ่ืนๆ) 15,001 – 22,000 บาท   กมีภูมิลําเนาภาคกลางกกสังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป กกกก

กกกกกกกกผลการศึกษาปจจัยทางดานอ่ืนๆ พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานมาก

ท่ีสุดเปนปจจัยดานดานลักษณะของอาชีพ       รองลงมาคือ ปจจัยดานความม่ันคงในการทํางาน  

ปจจัยดานการยอมรับนับถือ  ปจจัยดานความกาวหนาในการทํางาน  ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัย

ดานการปกครองของผูบังคับบัญชา  ปจจัยดานการประชาสัมพันธ  ปจจัยดานสภาพแวดลอมการ

ทํางาน   ปจจัยดานความรับผิดชอบ          และปจจัยดานนโยบายและการบริหารงานมีคาเฉล่ีย

เทากัน  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก  ก  ก สําหรับปจจัยดานความสัมพันธ

กับผูอ่ืนและปจจัยดานสถานท่ีตั้ง อยูในระดับปานกลางก กก 
กกกกกกกกขอเสนอแนะจากการศึกษา คณะวิทยาการจัดการควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใช

ในการพัฒนาในสวนงานท่ีเกี่ยวของ และในการศึกษาตอไปควรจะมีการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนเพิ่มเติม 

รวมท้ังใหครอบคลุมถึงพนักงานสายตางๆในคณะวิทยาการจัดการ 
______________________________________________________________________________ 

คณะวิทยาการจัดการ      มหาวิทยาลัยศิลปากร                         ปการศึกษา 2552 

ลายมือช่ือนักศึกษา …………………………………. 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา …………………………………. 
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กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ประสบความสําเร็จลุลวงเปนอยางดีก็เนื่องมาจากการเสียสละเวลาของ

ทานอาจารยธนินรัฐ รัตนพงศภิญโญ อาจารยท่ีปรึกษาการทําวิจัยคร้ังนี้ท่ีใหคําแนะนําในการเลือก

หัวขอวิจัย การเลือกใชขอมูลประกอบการทําวิจัย และใหความชวยเหลือในทุกข้ันตอนการทําวิจัย

ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆเพื่อความถูกตองและความสมบูรณของวิจัยฉบับนี ้
กกกกกก ขอบพระคุณทานคณาจารย ทานประธานกรรมการ และกรรมการการวิจัยทุกทานท่ีให

ความรูและใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ใหสามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางราบร่ืนเปน

อยางด ี
กกกกกกกกขอบพระคุณคุณแสงจันทร  คงอ่ิม  นักบริหารงานท่ัวไป  ตําแหนงหัวหนาบริหารงาน

ท่ัวไป  ท่ีใหความอนุเคราะหสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหขอมูลท่ีนํามาใชประกอบกับการ

ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

กกกกกกกกขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีเปนกําลังใจใหและมอบโอกาสในการศึกษา

เปนผูสนับสนุนทางการเงินในการวิจัยคร้ังนี ้
กกกกกกกกขอบคุณ สิโรรส อาทิตย  ชลกาจนญ ท่ีคอยใหความชวยเหลือในดานตางๆ ใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับตัวงานชวยในการหาขอมูลประกอบเพื่อท่ีจะนํามาปรับปรุงงานใหดีข้ึนและคอยเปน

กําลังใจให  
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากร เปดสอนวิชาจิตรกรรมและ

ประติมากรรมใหแกขาราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน ศาสตราจารยศิลป พีระศรี 

(เดิมช่ือ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซ่ึงเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เปนผูกอตั้งโรงเรียน แหงนี้ข้ึน และไดเจริญเติบโต

เปนลําดับเร่ือยมา จนกระท่ังไดรับการยกฐานะข้ึนเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 

2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนคณะวิชาแรก (ปจจุบันคือคณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ) ในป พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปตยกรรมไทย (ซ่ึงตอมาไดปรับหลักสูตร

และเปล่ียน ช่ือเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร) และคณะโบราณคดี หลังจากนั้นไดจัดตั้งคณะ

มัณฑนศิลป ข้ึนในปตอมา 

กกกกกกกก ป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายท่ีจะเปดคณะวิชาและสาขาวิชาท่ี หลากหลาย

ข้ึน  แตเนื่องจากบริเวณพื้นท่ีในวังทาพระคับแคบมาก ไมสามารถจะขยายพื้นท่ีออกไปได จึงไดขยาย

เขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม      โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร พ.ศ. 

2511  คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2513 และคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2515 ตามลําดับ หลังจากนั้น จัดตั้งคณะ

เภสัชศาสตร พ.ศ. 2529  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535  และจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตรข้ึน 

เม่ือ พ.ศ.2542 เพื่อใหเปน มหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณ ทางดานศิลปะมากยิ่งข้ึน          

กกกกกกกกพ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแหงใหม ท่ีจังหวัด

เพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสูภูมิภาค ใชช่ือวา "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" จัดตั้งคณะสัตว

ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในป พ.ศ. 2544  คณะวิทยาการจัดการ ในป พ.ศ. 2545 คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในป พ.ศ. 2546 

กกกกกกกกคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)  จัดตั้งข้ึนเปนคณะวิชาท่ี 12  

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  เร่ิมจัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในป พ.ศ.2545  
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จุดมุงหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระไดระดับหนึ่งเปนบัณฑิตท่ี

มีความสามารถทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน  รวมท้ังมีความสามารถในการรวมปฏิบัติงานในหนวยงาน

ภาครัฐ  และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางดี  โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองตอความ

ตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต  และคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ 
กกกกกกกกในปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการเปดสอนในระดับปริญญาตรีในหลากหลาย

สาขาวิชา  จากเดิมแตเร่ิมแรกมีเพียง 3 สาขาวิชาคือ การจัดการธุรกิจท่ัวไป  การจัดการทองเท่ียว  

และการจัดการชุมชน  ไดเปดเพิ่มข้ึนอีก 4 สาขาวิชาคือ  การจัดการการตลาด  การจัดการธุรกิจ

โรงแรมและท่ีพัก  การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  และรัฐประศาสนศาตร รวมเปน 7 สาขาวิชา  

ระดับปริญญาโท 3 สาขา และมีแนวโนมท่ีจะเปดหลักสูตรเพิ่มมากข้ึนในโอกาสตอไป  และใน

อนาคตจะมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก 

กกกกกกกกจํานวนคณาจารยของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยปากรนับตั้งแตเร่ิมตั้งคณะจนถึง

ปจจุบันนี้สามารถแสดงไดดังนี(้มหาวิทยาลัยศิลปากรกสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศฏ2552)ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 

 
 

ปการศึกษา จํานวน(คน) 
2545 9 

2546 16 

2547 26 

2548 40 

2549 49 

2550 51 

2551 49 

2552 60 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ีก1 แสดงใหเห็นวานับตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะวิทยาการจัดการจนถึงปจจุบันนี้

จํานวนของคณาจารยไดเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงเปนผลมาจากการเติบโตอยางรวดเร็วของคณะ ซ่ึงคณาจารย

แตละทานจะมีความรู ความสามารถท่ีแตกตางกันไป  ตามท่ีไดเรียนมา คณะวิทยาการจัดการ ใน

ฐานะท่ีเปนองคการหนึ่ง ซ่ึงมีบุคลากรหลาย ๆ สายงานท่ีมีความรูทางวิชาชีพท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงเม่ือ

ตองมาอยูรวมในองคการเดียวกัน  จึงควรใหความสนใจในการท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
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เหลานั้น  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในพฤติกรรม ทัศนคติของแตละคน ท่ีใชประกอบการ

ตัดสินใจเขามาทํางานเปนกําลังสําคัญในการปฏิบัติงานขององคการ  

กกกกกกกกอนึ่งจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา  ชาลิสา  สุกสี( 2548) ทําการศึกษาเร่ือง

ปจจัยท่ีมีผลตอพยาบาลในการตัดสินใจเลือกทํางานในโรงพยาบาลเอกชน   
กกกกกกกกจีรพันธ  แสนอาย (2549) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

ประกอบอาชีพขับรถไมโดยสารไมประจําทาง : กรณีศึกษารถตูรับจางสวนบุคคลในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีดังนี้คือ  ดานการศึกษา  

ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  และดานรายได 
กกกกกกกกชวาล  นิ่มพิจารณ(2548)  ศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท  

อลงกรณหองเย็นจํากัดกกกกจากการศึกษาพบวาพนักงานใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจดาน

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานมากท่ีสุด 

กกกกกกกกดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาเร่ืองดังกลาวซ่ึงไมเคยมีการศึกษามากอนหนา  

โดยหวังวางานวิจัยช้ินนี้จะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของคณาจารย   ซ่ึงผูวิจัยเห็น

วา     ผลท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอคณะวิทยาการจัดการเปนอยางมาก  

เนื่องจากจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน         เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ในทางวิชาการรวมท้ังผลการศึกษาจะเปนประโยชนในเร่ืองของการวางแผนการบริหารงานใน

อนาคตตอผูท่ีเกี่ยวของตอไป      รวมท้ังผูบริหารสามารถนําผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มาปรับใชเพื่อ

รักษาบุคลากรในองคกรไดอีกดวย 

 

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกกเพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ของคณาจารย 

 

ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกกกกการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษา การตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการของคณาจารย  

โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนคณาจารยชาวไทยท่ีไมไดลาศึกษาตอของคณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 60 ทาน ระยะเวลาการศึกษาตั้งวันท่ี 8 มิถุนายน  จนถึง  12 

ธันวาคม  2552  
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กรอบแนวคดิในการวจัิย  

กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาการตัดสินใจในการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการ ของคณาจารย”มีกรอบแนวความคิดซ่ึงสังเคราะหไดจาก ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยคํ้าจุน  

ปจจัยจูงใจ  และปจจัยอ่ืนๆ ดังนี ้
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การตัดสินใจเลอืกเข้า

ทาํงานในคณะ

วทิยาการจัดการของ

คณาจารย์ 

 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

 

ปัจจัยคํา้จุน 
- เงินเดือน 
- ความกาวหนาในอนาคต 
- ความสัมพันธกับผูอื่น 
- สถานะของอาชีพ 
- นโยบายและการบริหารงาน 
- สภาพการทํางาน 
- ความมั่นคงในการทํางาน 
- การปกครองของผูบังคับบัญชา 

ปัจจัยจูงใจ 

- การไดรับการยอมรับนับถือ 

- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

- ความรับผิดชอบ 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- หลักสูตร 

- สถานที่ต้ัง 

- การประชาสัมพันธ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   -   เพศ 
   -   อายุ 
   -   สถานภาพการสมรส 
   -  ระดับการศึกษา 
   -    รายได 
   -   ภูมิลําเนา 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1.ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ ของ

คณาจารยและนําไปเปนแนวทางใหกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

กกกกกกกก2.ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  สามารถนําขอมูลการวิจัยใน

คร้ังนี้มาใชในการวางแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตอไป 

 

นิยามศัพท์ 

กกกกกกกก1.กคณะวิทยาการจัดการ หมายถึง  คณะวิชาท่ี 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมจัดการ

เรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในป พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุงหมายท่ี

จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระไดระดับหนึ่ง เปนบัณฑิตท่ีมี

ความสามารถทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน รวมท้ังมีความสามารถในการรวมปฏิบัติงานในหนวยงาน

ภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางด ี โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองตอความ

ตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ 

กกกกกกกก2.กลักษณะประชากรศาสตร  หมายถึง  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับบุคลนั้น ณ  เวลาปจจุบัน  

ในท่ีนี้  ไดแก   เพศ  อายุ สถานภาพการสมรส   ระดับการศึกษา   รายได 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1   เพศ  หมายถึง  ความเปนชายหรือหญิง  ตามท่ีระบุไวในใบสูติบัต ิ
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 อายุ  หมายถึง  อายุนับตั้งแตวันแรกเกิดจนถึงปจจุบัน  โดยนับเปนป ก

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 สถานภาพการสมรส  หมายถึง  สภาพการมีครอบครัว  คือ  โสด  สมรส  

และหยาราง 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4   รายได  หมายถึง  เงิน ส่ิงของ หรือรางวัลท่ีเปนผลมาจากการทํางาน 
กกกกกกกก3.กการตัดสินใจ หมายถึง การยอมรับในการรับรูความตองการ แสวงหาขอมูล ประเมิน

ทางเลือก และตัดสินใจในการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารย 

กกกกกกกก4.กอิทธิพล หมายถึง การสงผลของตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบตอตัวแปรเชิงสาเหตุ

และผล          

กกกกกกกก5.กปจจัย หมายถึง ปจจัยคํ้าจุนและปจจัยจูงใจท่ีทําใหคณาจารยตัดสินใจเลือกทํางานท่ี

คณะวิทยาการจัดการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1กปจจัยคํ้าจุน หมายถึง เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน  

ซ่ึงสงผลใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มี 9 ประการคือ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.1กเงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนข้ันเงินเดือน

ในหนวยงานนั้น ๆ เปนท่ีพอใจของบุคลากรในการทํางาน   

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.2กโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต  นอกจากจะ

หมายถึง การท่ีบุคคลไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณท่ี

บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.3กความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน หมายถึง  การติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  

สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซ่ึงกันและกันอยางด ี

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.4กสถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับ

นับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.5กนโยบายและการบริหารงาน หมายถึง  การจัดการและ

การบริหารองคการการติดตอส่ือสารภายในองคการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.6กสภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 

เชน แสงเสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน  รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือ

เคร่ืองมือตางอีกดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.7กความเปนอยูสวนตัว หมายถึง  ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีอัน

เปนผลท่ีไดรับจากงานในหนาท่ีของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.8กความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง  ความรูสึกของบุคคล

ท่ีมีตอความม่ันคงในการทํางานความยั่งยืนของอาชีพdddหรือความม่ันคงขององคการ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.1.9กวิธีการปกครองของผูบังคับบัญชากกหมายถึง 

ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร   

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2กปจจัยจูงใจ  หมายถึง ปจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความพึง

พอใจในการทํางาน มีอยู 5  ประการ คือ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.2.1กความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง  การท่ี

บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางด ี เปนความสามารถในการแกไข

ปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน  เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและ

ปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของงานนั้นๆ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.2.2กการไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง  การไดรับการ

ยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินด ี

การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  เม่ือไดทํางาน

อยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ  การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.2.3กลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจ  งานท่ี

ตองอาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทํา

ไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.2.4กความรับผิดชอบ หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจาก

การไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ  และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางด ี ไมมีการ

ตรวจหรือควบคุม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5.2.5กความกาวหนา หมายถึง  ไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน

ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

กกกกกกกก6.กหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลาปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ท้ัง  7 หลักสูตร คือ  กสาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป   สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวกสาขาวิชาการจัดการชุมชนกสาขาวิชาการตลาด  

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษกและสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร  

กกกกกกกก7ึ.กสถานท่ีตั้ง หมายถึง ทําเล ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เสนทางการเดินทางซ่ึงหางจากภูมิลําเนา 

กกกกกกกก8.กการประชาสัมพันธ หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธเกี่ยวกับตําแหนงงาน

ท่ีวางของคณะวิทยาการจัดการ 

กกกกกกกก9.กคานิยม หมายถึง ความเช่ือ ทัศนคติของบุคคลท่ี เปนเคร่ืองชวยในการตัดสินใจและ

กําหนดการกระทําของตนเอง  
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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
กกกกกกกกการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ 

ของคณาจารยผูศึกษาไดใชทฤษฎี  แนวคิด  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ   ดังนี ้

กกกกกกกก1.   ประวัติและความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

กกกกกกกก2.   แนวคิดและทฤษฎี 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1  ทฤษฎีลําดับความตองการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2  ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3  ทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4  ทฤษฎีการตัดสินใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5  ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย       

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6  แนวคิดสวนผสมทางการตลาด                                                                                                 

กกกกกกกก3.    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1.   ประวตัิและความเป็นมาของคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

กกกกกกกกมหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขต

การศึกษาไปยังวิทยาเขตแหงใหมท่ีจังหวัดเพชรบุรี เปนวิทยาเขตแหงท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย ถัดจาก

วิทยาเขตวังทาพระ กรุงเทพฯ และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม  

กกกกกกกกคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) จัดตั้งข้ึนเปนคณะวิชาท่ี 12 ใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมจัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีในป พ.ศ. 2545 ณ วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุงหมายท่ีจะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระได

ระดับหนึ่ง เปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน รวมท้ังมีความสามารถในการรวม

ปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในการ

ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ 
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กกกกกกกกคณะวิทยาการจัดการ มีความมุงม่ัน ท่ีจะเนนใหนักศึกษาของคณะไดฝกฝนความรูและ

ทักษะในภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศท่ีสอง รวมท้ังทักษะทางดานเทคโนโลยี และการเปน

ผูประกอบการ คณะยังสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง ท้ังจากการฝกงาน การดูงาน 

การแขงขันภายนอก และการทําโครงการตางๆ ในทุกหลักสูตรของคณะ   

         

ปณธิานการศึกษา : สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัติ   

         

วสัิยทศัน์   

กกกกกกกกคณะวิทยาการจัดการเปนศูนยกลางความรูดานการจัดการและการวิจัย โดยมุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ตลอดจนสังคมสวนรวม ตามหลัก

เสรีภาพทางวิชาการ รวมท้ังธํารงไวซ่ึงเอกลักษณ วัฒนธรรมแหงภูมิปญญาไทย เพื่อมุงเนนสู

มาตรฐานซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล   

   

พนัธกจิ   

กกกกกกกก1.กผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู มีความเปนผูนํา เพียบพรอมดวยคุณธรรม 

จริยธรรม และมีมาตรฐาน สามารถแขงขันไดในระดับสากล   

กกกกกกกก2.กทําการวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูใหมท่ีจะนําไปใชได ใหเกิด

ประโยชนทางดานการพัฒนาท้ังชุมชนและธุรกิจ   

กกกกกกกก3.กใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในภูมิภาคตะวันตก และพื้นท่ี

ท่ีไดรับมอบหมาย   

กกกกกกกก4.กเปนศูนยกลางในการศึกษา และพัฒนาเพื่อมีสวนรวมของประชาชนในภูมิภาค

ตะวันตก   

กกกกกกกก5.กเปนศูนยกลางสืบสาน สรางสรรค สนับสนุน บูรณาการศิลปะ และวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคตะวันตก   

   

หลกัสูตรการศึกษา   

กกกกกกกก หลกัสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต  

กกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 
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กกกกกกกกมีเปาหมายผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารธุรกิจท้ังขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง รูจักนําความรู แนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธตางๆ ในดานการจัดการไปประยุกตใชได

อยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในวงการธุรกิจหรือหนวยราชการ 

กกกกกกกกการเรียนการสอนเนนการจัดการดานตาง ๆ อาทิ การจัดการการตลาด การจัดการเงิน 

การจัดการการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหาร

จัดการ ภาษาอังกฤษ และกระบวนการวิจัย เนนประสบการณฝกงานในสถานประกอบการจริง  

กกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

กกกกกกกกดวยศักยภาพของทองถ่ินชะอํา หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ี

มหาวิทยาลัยตั้งอยู อันมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรการทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไดพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียวข้ึน เพื่อผลิตมืออาชีพ

ท่ีมีพื้นฐานการบริหารจัดการธุรกิจการทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต และ

บูรณาการความรูใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

กกกกกกกกการเรียนการสอนเนน การบริหารจัดการ และการวางแผนการทองเท่ียว การพัฒนา

แหลงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศท่ีสอง เนนประสบการณ

ฝกงานในสถานประกอบการจริงท้ังในและตางประเทศ  

กกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการชุมชน 

กกกกกกกกเพื่อสรางนักจัดการชุมชนระดับอาชีพสามารถเปนแกนนําในการพัฒนาทองถ่ินของ

ตนเอง ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการกระจายอํานาจสูชุมชนทองถ่ิน โดยสามารถทํางาน

ท้ังในภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการ องคกรเอกชนท้ังท่ีมุงเนนผลกําไรและไม

หวังผลกําไร ตลอดจน เปนผูประกอบการอิสระในชุมชนทองถ่ิน เนนใหผูเรียนมีความรูดานการ

ปกครองทองถ่ิน การพัฒนา ชุมชนเมือง และการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน เศรษฐกิจและธุรกิจ

ชุมชน มีการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม และฝกหัดการทําวิจัย การจัดทําสารนิพนธกอนจบการศึกษา  

 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  

กกกกกกกกสาขาวิชาการตลาด 

กกกกกกกกความสําคัญของวิทยาการดานการตลาดสมัยใหมมีผลตอความสําเร็จขององคกรท้ังท่ี

เนนหรือไมเนนผลกําไร ท้ังเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน และการสนองตอบตอความ

ตองการของผูบริโภคและผูรับบริการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไดพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาดข้ึนมา โดยเนนวิชาการตลาดในธุรกิจบริการซ่ึงขยายตัว อยางรวดเร็วในประเทศ

ไทย 
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กกกกกกกกการเรียนการสอนเนนแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการบริหารจัดการ และการตลาด 

การใชเทคโนโลยีเพื่อการตลาด การวิจัยตลาด อุตสาหกรรมการบริการ การจัดการแสดง การจัดงาน 

และภาษาอังกฤษ มีการฝกปฏิบัติงาน หรือจัดทําโครงการวิจัยดานตลาด  

กกกกกกกกสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก 

กกกกกกกกอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมและท่ีพักเปนอุตสาหกรรมหลักของการสรางรายไดใหกับ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ธุรกิจเหลานี้อยูภายใตการเปดเสรีทางการคาท่ีกํากับโดยองคการคาโลก 

การแขงขันมุงเนนไปสูการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก คุณภาพของการบริการจะเปน

ปจจัยช้ีขาดท่ีสรางความแตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลว กําลังคนท่ีมีคุณภาพ เพื่อ

ประกอบธุรกิจนี้ท่ีสามารถแขงขันไดในกรอบของมาตรฐานระดับโลกยังขาดแคลนอยูมากใน

ประเทศไทย 

กกกกกกกกนักศึกษาจะตองฝกปฏิบัติการ ตั้งแตช้ันปท่ี 1 ในหองอาหาร และหองพักจําลองของ

คณะ เนนรายวิชาดานการจัดการธุรกิจ และภาษาอังกฤษ  

กกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และภาษาอังกฤษ 

กกกกกกกกปจจุบันองคกรธุรกิจในประเทศไทยมีความตองการบุคลากรหรือแรงงานท่ีมีความรู

ความสามารถดานการจัดการ และมีทักษะความสามารถในการส่ือสารเปนภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาสากลท่ีใชติดตอทางธุรกิจเพื่อชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

และโอกาสแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจในระดับนานาชาต ิ

กกกกกกกกการเรียนการสอนเนนแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการบริหารจัดการ และการใช

ภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการ

บริหารธุรกิจ   

 

ปรัชญาในการผลติบัณฑิต   

กกกกกกกกเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับประเทศไทย ในการรองรับผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได

เล็งเห็นความสําคัญของการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว โดยอยูบนพื้นฐานศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นฐานทางดานศิลป

ศาสตร สังคมศาสตร อักษรศาสตร และวิทยาศาสตร ท่ีส่ังสมมาเปนระยะเวลานาน คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมุงหวังท่ีจะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ไดในระดับหนึ่ง โดยเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน รวมท้ังมี

ความสามารถในการรวมปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนไดเปน
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อยางดี โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ คุณภาพชีวิตและคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ   

   

วตัถุประสงค์   

กกกกกกกก1.กเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถทางการ

บริหาร จัดการโดยอยูบนพื้นฐานของการบูรณาการศาสตรและศิลปท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สังคม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการปลูกฝงคุณธรรม และ 

จริยธรรมเพื่อใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมและประเทศชาติ  

กกกกกกกก2.กเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลักทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะ อยางยิ่งการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ และการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อ 

ใหเกิดองคความรูใหมอันเปนประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ คุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  

กกกกกกกก3.กเพื่อประยุกตความรู และวิทยการพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและภูมิปญญาทองถ่ินให

มี ความเหมาะสม และกอประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน และองคกรทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความเขมแข็งใหแกองคการบริหารสวนตําบล และธุรกิจทองถ่ิน ท้ัง

ขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีพื้นฐานจากผลิตภัณฑทองถ่ินในหลากหลายรูปแบบ  

กกกกกกกก4.กเพื่อขยายโอกาสการศึกษาแกชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังสรางสรรคความรวมมือกับ

สถาบัน การศึกษาทองถ่ินในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 

นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตอเนื่อง  

กกกกกกกก5.กเพื่อเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใหความรูทางธุรกิจ และการบริหารจัดการ 

ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทองถ่ินเพื่อเปนพื้นฐานการประกอบธุรกิจชุมชน รวมท้ังการจัดการส่ิง

อํานวยความสะดวกในการใชประโยชนอาคารอยางมีประสิทธิภาพ  

กกกกกกกก6.กเพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาทางดานวิชาการท่ีนําไปสูนวัตกรรมในการเพิ่มคุณคา 

ผลิตภัณฑของชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน การใชประโยชนทรัพยากรการทองเท่ียว การประยุกต

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน และการจัดการส่ิงอํานวยความ

สะดวกตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพส่ิงแวดลอม ภายใต การบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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2. แนวคดิและทฤษฎ ี

กกกกกกกก2.1 ทฤษฎลีาํดับความต้องการ (Hierachy of Needs Theory) 

กกกกกกกกเปนทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย อับราฮัม  มาสโลว ( Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแหง

มหาวิทยาลัยแบรนดีส เปนทฤษฎีท่ีรูจักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหนึ่ง ซ่ึงระบุวาบุคคลมีความตองการ

เรียงลําดับจากระดับพื้นฐานท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด(วิโรจน  สารรัตนะ 2526 : 42 ) กรอบความคิดท่ี

สําคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ  

กกกกกกกก1.กบุคคลเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความตองการ ความตองการมีอิทธิพลหรือเปนเหตุจูงใจตอ

พฤติกรรม ความตองการท่ียังไมไดรับการสนองตอบเทานั้นท่ีเปนเหตุจูงใจ สวนความตองการท่ี

ไดรับการสนองตอบแลวจะไมเปนเหตุจูงใจอีกตอไป  

กกกกกกกก2.กความตองการของบุคคลเปนลําดับช้ันเรียงตามความสําคัญจากความตองการพื้นฐาน 

ไปจนถึงความตองการท่ีซับซอน  

กกกกกกกก3.กเม่ือความตองการลําดับต่ําไดรับการสนองตอบอยางดีแลว บุคคลจะกาวไปสูความ

ตองการลําดับท่ีสูงข้ึนตอไป  

กกกกกกกกมาสโลว เห็นวาความตองการของบุคคลมีหากลุมจัดแบงไดเปนหาระดับจากระดับต่ํา

ไปสูง เพื่อความเขาใจมักจะแสดงลําดับของความตองการเหลานี้ โดยภาพ ดังนี ้ 

 

ภาพท่ี 1 แสดงลําดับความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลว 

ที่มา: วิโรจน  สารรัตนะ,การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : วิสิทธิ์วัฒนา, 2526) ,42 
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กกกกกกกก1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการลําดับต่ําสุดและ

เปนพื้นฐานของชีวิต เปนแรงผลักดันทางชีวภาพเชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย  

หากพนักงานมีรายไดจากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยมีอาหารและท่ีพัก

อาศัย เขาจะมีกําลังท่ีจะทํางานตอไป  และการมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม เชน ความ

สะอาด ความสวาง  การระบายอากาศท่ีดี การบริการสุขภาพ เปนการสนองความตองการในลําดับนี้

ได  

กกกกกกกก 2.กความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)เปนความตองการท่ีจะเกิดข้ึนหลังจาก

ท่ีความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองอยางไมขาดแคลนแลว หมายถึงความตองการ

สภาพแวดลอมท่ีปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและจิตใจ ความม่ันคงในงาน  ในชีวิตและสุขภาพ 

การสนองความตองการนี้ตอพนักงานทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบ

ขอบังคับท่ียุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เปนตน  

กกกกกกกก3.กความตองการทางสังคม (Social Needs)เม่ือมีความปลอดภัยในชีวิตและม่ันคงใน

การงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขา

สมาคมสังสรรคกับผูอ่ืน ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุม 

กกกกกกกก4.กความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs)เม่ือความตองการทางสังคมไดรับ

การตอบสนองแลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสราง

การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทํา ความรูสึกม่ันใจในตัวเองแล ะเกียรติยศ ความ

ตองการเหลานี้ไดแก ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีสูง งานท่ีทาทาย  ไดรับการยกยองจากผูอ่ืน มี

สวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เปนตน 

กกกกกกกก5.กความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-actualization Needs)เปนความตองการ

ระดับสูงสุด คือตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ตองการความสําเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุด

ของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงข้ันสุดยอด มีความเปนอิสระใน

การตัดสินใจและการคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ การกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน เปน

ตน 

กกกกกกกกมาสโลวแบงความตองการเหลานี้ออกเปนสองกลุม คือ  ความตองการท่ีเกิดจากความ

ขาดแคลน ( deficiency needs) เปนความตองการระดับต่ํา ไดแกความตองการทางกายและความ

ตองการความปลอดภัย  อีกกลุมหนึ่งเปนความตองการกาวหนาและพัฒนาตนเอง ( growth needs) 
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ไดแกความตองการทางสังคม เกียรติยศช่ือเสียง และความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต จัดเปน

ความตองการระดับสูง  และอธิบายวา ความตองการระดับต่ําจะไดรับการสนองตอบจากปจจัย

ภายนอกตัวบุคคล   สวนความตองการระดับสูงจะไดรับการสนองตอบจากปจจัยภายในตัวบุคคล

เอง 

กกกกกกกกตามทฤษฎีของมาสโลว ความตองการท่ีรับการตอบสนองอยางดีแลวจะไมสามารถเปน

เงื่อนไขจูงใจบุคคลไดอีกตอไป  แมผลวิจัยในเวลาตอมาไมสนับสนุนแนวคิดท้ังหมดของมาสโลว 

แตทฤษฎีลําดับความตองการของเขา ก็เปนทฤษฎีท่ีเปนพื้นฐานในการอธิบายองคประกอบของ

แรงจูงใจ ซ่ึงมีการพัฒนาในระยะหลังๆ 

กกกกกกกกจากการศึกษาทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ของความตองการในเร่ืองของตําแหนงงาน รายได   ช่ือเสียง  และความม่ันคงในอาชีพ ความ

ตองการสัมพันธกับผูอ่ืน การไดรับการยอมรับ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลหรือมีความสัมพันธการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางานของคณาจารย  และผูวิจัยไดนําตัวแปรเหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กกกกกกกก2.2     ทฤษฎ ีERG ของแอลเดอร์เฟอร์ (ERG Theory) 

กกกกกกกกทฤษฎี ERG ของ เคลยตัน แอลเดอรเฟอร ( วิโรจน  สารรัตนะ  2526 : 19-20) ไดรับ

ปรับปรุงลําดับความตองการตามแนวคิดของมาสโลวเสียใหม เหลือความตองการเพียงสามระดับ 

คือ 

กกกกกกกก1.กความตองการดํารงชีวิตอยู  (Existence Needs) คือความตองการทางรางกายและ

ความปลอดภัยในชีวิต เปรียบไดกับความตองการระดับตอของมาสโลว ยอโดย  E 

กกกกกกกก2.กความตองการความสัมพันธ  (Relatedness Needs) คือความตองการตางๆ ท่ี

เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธระหวางบุคคล ท้ังในท่ีทํางานและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ  ตรงกับความ

ตองการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว ยอโดย  R 

กกกกกกกก3.กความตองการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือความตองการภายใน เพื่อการพัฒนา

ตัวเอง เพื่อความเจริญเติบโต  พัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มท่ี แสวงหาโอกาสในการ

เอาชนะความทาทายใหมๆ เปรียบไดกับความตองการช่ือเสียงและการเติมความสมบูรณใหชีวิตตาม

แนวคิดของมาสโลวยอโดย  G 
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กกกกกจาการศึกษาทฤษฎี ERG ของ เคลยตัน แอลเดอรเฟอร จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ

แรงจูงใจในเร่ือง ความกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับผูอ่ืน การไดรับการยอมรับ ซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีมีผลหรือมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของคณาจารย และผูวิจัยไดนําตัว

แปรเหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

กกกกกกกก2.3      ทฤษฎสีองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) 

กกกกกกกกทฤษฎีสองปจจัย เฟรดเดอริค เฮิรซเบิรก  (วิโรจน สารรัตนะ 2526 : 27)  กลาวถึง

ทฤษฎีสองปจจัยเปนแนวคิดท่ีวามีปจจัย 2  อยางท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

กกกกกกกก1.กปจจัยคํ้าจุน(Hygiene factor)  เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึง

สงผลใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  มี 9 ประการคือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1กเงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนข้ันเงินเดือนในหนวยงาน

นั้น ๆ เปนท่ีพอใจของบุคลากรในการทํางาน   

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2กโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต  นอกจากจะหมายถึง การท่ี

บุคคลไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึงสถานการณท่ีบุคคลสามารถ

ไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 

 กกกกกกกกกกกกกกกก1.3กความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน 

หมายถึง การติดตอไปไมวาเปนกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  สามารถทํางาน

รวมกันมีความเขาใจซ่ึงกันและกันอยางด ี

 กกกกกกกกกกกกกกกก1.4กสถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือของ

สังคมท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 กกกกกกกกกกกกกกกก1.5กนโยบายและการบริหารงาน หมายถึง  การจัดการและการบริหาร

องคการการติดตอส่ือสารภายในองคการ 

 กกกกกกกกกกกกกกกก1.6กสภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง 

อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน  รวมท้ังลักษณะของส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ  

อีกดวย 

 กกกกกกกกกกกกกกกก1.7กความเปนอยูสวนตัว หมายถึง  ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีอันเปนผลท่ี

ไดรับจากงานในหนาท่ีของเขาไมมีความสุข และพอใจกับการทํางานในแหงใหม 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.8กความม่ันคงในการทํางาน หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความ

ม่ันคงในการทํางานความยั่งยืนของอาชีพddddหรือความม่ันคงขององคการ 

 กกกกกกกกกกกกกกกก1.9กวิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา หมายถึง  ความสามารถของ

ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร   

กกกกกกกก2.กปจจัยจูงใจ (Motivator  Factor)  เปนปจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความพึง

พอใจในการทํางาน มีอยู 5  ประการ คือ  

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.1กความสําเร็จในการทํางานของบุคคล หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถ

ทํางานไดเสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางด ี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การ

รูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใน

ผลสําเร็จของงาน  

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.2กการไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง  การไดรับการยอมรับนับถือไม

วาจากผูบังคับบัญชา การยอมรับนี้อาจจะอยูในการยกยองชมเชยแสดงความยินด ี การใหกําลังใจ

หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยาง

ใดบรรลุผลสําเร็จ vvvvการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.3กลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจ  งานท่ีตองอาศัย

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแต

ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.4กความรับผิดชอบ หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ  และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางด ี ไมมีการตรวจหรือ

ควบคุมอยางใกลชิด 

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.5กความกาวหนา หมายถึง  ไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลใน

องคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

กกกกกกก 

กกกกกกกกจากการศึกษาทฤษฎีสองปจจัย เฟรดเดอริค เฮิรซเบิรก นั้นจะแสดงใหเห็นถึงปจจัยท่ีมี

ผลหรือมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของคณาจารยในคณะวิทยาการจัดการ 

กกกกกกกกการศึกษาปจจัยคํ้าจุนจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการจูงใจในเร่ือง เงินเดือน 

ความกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับผูอ่ืน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน 

สภาพการทํางาน ความม่ันคงในการทํางาน และวิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา 
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กกกกกกกกและการศึกษาปจจัยจูงใจจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการจูงใจในเร่ือง 

ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ความ

รับผิดชอบ และความกาวหนา  
กกกกกกกกซ่ึงท้ังสองปจจัยเปนปจจัยท่ีมีผลหรือมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของ

คณาจารย และผูวิจัยไดนําตัวแปรเหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.4 ทฤษฎกีารตัดสินใจ 

กกกกกกกกความหมายของการตัดสินใจ  มีผูไดใหความหมายของการตัดสินใจไวดังนี้การตัดสินใจ

คือกระบวนการเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีคิดวามีความเหมาะสมมาใชในสถานการณ  การตัดสินใจเปน

กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับสติปญญา  เปนเร่ืองของการไตรตรอง มีเหตุผล  ฉะนั้นการเลือก

แนวทางดีท่ีสุดจะตองพิจารณาถึงความเส่ียง  ความประหยัด  เวลาท่ีใช และขอจํากัดจากแหลงตางๆ

ใหรอบคอบ  (ชาลิสา  สุกสี 2537 : 22) 

กกกกกกกกการตัดสินใจคือการเลือกส่ิงหนึ่งจากหลายๆส่ิงหรือเลือกท่ีจะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจาก

หลายๆทางท่ีมีอยูหรือวิธีการท่ีเลือกนั้นยอม ไดรับการพิจารณาอยางถ่ีถวนแลววาถูกตองเหมาะสม

หรือดีท่ีสุด  และตรงกับเปาหมายขององคการดวยการตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอาจตองทําหลาย

คร้ังหรือหลายฝายท่ีเกี่ยวของ  แลวแตความสําคัญของเร่ืองนั้น   
กกกกกกกกไดใหความหมายวา  การตัดสินใจ  หมายถึงการพิจารณาตกลงช้ีขาดจากทางเลือกท่ีมีอยู

มากกวาหนึ่งทางข้ึนไป  ในอันท่ีจะใหมีการกระทําในลักษณะเฉพาะใดๆ หรือการตัดสินใจ 

หมายถึงการตกลงใจท่ีจะยุติขอขัดแยง  ขอถกเถียงโดยใหมีการกระทําไปในทางหนึ่งทางใดท่ีไดมี

การพิจารณาและตรวจสอบอยางรอบคอบแลว((พงศสัณห  ศรีสมทรัพย และ ชลิดา  ศรมณี 2537: 

227) 

กกกกกกกกจากความหมายตางๆดังท่ีมีผูกลาวไวแลวนั้น อาจสรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง

ความคิดและการกระทําตาง ๆ เพื่อนําไปสูการเลือกแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงพิจารณาแลววาเหมาะสมใน

สถานการณนั้น ๆ 

 

กกกกกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.4.1 พฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคล 

กกกกกกกกกกกกกกกกการศึกษาการตัดสินใจในองคการมีความสําคัญยิ่งตอการท่ีเราจะเขาถึง

บทบาทของผูบริหารในองคการแตละคน และยังทําใหเราเขาใจถึงวิธีการดําเนินงานขององคการ

รวมท้ังประสิทธิภาพขององคการ การตัดสินใจในองคการเปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคล

ภายในองคการ และการตัดสินใจของบุคคลภายในองคการเอง ก็ไดรับอิทธิพลอยางมากจาก

ลักษณะของพฤติกรรมมนุษยโดยธรรมชาติ ดังนั้นการท่ีเราจะเขาใจถึงการตัดสินใจของบุคคลอยาง

ลึกซ่ึงจึงจําเปนจะตองศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยในการตัดสินใจ 
กกกกกกกกกลาวไดวา การตัดสินใจเปนพื้นฐานของส่ิงท่ีมีชีวิตท่ัว ๆ ไป รวมท้ังเปนพื้นฐานของ

พฤติกรรมในองคการ การตัดสินใจทําใหเกิดวิธีการท่ีจะควบคุม บังคับบัญชา ทําใหเกิดการรวมตัว

กันของระบบข้ึนได 

กกกกกกก“ระบบของส่ิงมีชีวิตท้ังหลายจะตองประกอบไปดวยระบบของการตัดสินใจ และระบบ

ของการตัดสินใจดังกลาวทําใหระบบของส่ิงมีชีวิตดําเนินอยูได หากปราศจากซ่ึงระบบของการ

ตัดสินใจแลว ระบบของส่ิงมีชีวิตจะดํารงอยูไมได ” ชีวิตประจําวันของมนุษยเองก็จะตองประกอบ

ไปดวยการตัดสินใจ ตั้งแตตื่นนอน การแตงตัว การเลือกรับประทานอาหาร การไปทํางาน การ

พักผอนหยอนใจ จนกระท่ังเขานอน ทุก ๆ ข้ันตอนดังกลาวจะประกอบดวยขอเสนอและทางเลือก

มากมาย ซ่ึงมนุษยจะตองเลือกปฏิบัติในทางหนึ่งทางใด การท่ีมนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งของ

องคการ องคการจึงตองมีการตัดสินใจ  (ชาลิสา  สุกสี 2537 : 23) 

กกกกกกกกการตัดสินใจของบุคคลในองคการอาจแบงไดเปน2ลักษณะ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.กการตัดสินใจท่ีตองใชความคิดตรึกตรอง ( Conscious)ไดแก  การ

ตัดสินใจท่ีมีไดมีการวางแผนเอาไวลวงหนา(Non-programmed Decisions) เปนการตัดสินใจท่ี

เกิดข้ึนในระดับของการกําหนดนโยบายและเปาหมายขององคการจําเปนตองพิจารณาถึงปจจัยท่ี

มิไดคาดคิดมากอนตลอดเวลา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.กการตัดสินใจท่ีไมตองใชความคิดตรึกตรองได (Unconscious)ไดแก การ

ตัดสินใจท่ีเกิดจากการวางแผนในการตัดสินใจเอาไวลวงหนาแลว(Programmed Decisions) ท้ังนี้

เพื่อท่ีจะชวยประหยัดเวลาไมใหตองมีการตัดสินใจในลักษณะท่ีซํ้ากันอยูเร่ือย ๆ เชนการสราง

กฎระเบียบและขบวนการในการปฏิบัติงาน การสรางระบบอัตโนมัติ การตัดสินใจในลักษณะนี้ใช
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มากในระดับของการปฏิบัติงานการดําเนินงานจะตองเปนไปตามข้ันตอนท่ีไดกําหนดเอาไว

ลวงหนาแลว หากไมมีปญหาท่ีผิดปรกติใด ๆ ก็อาจใชระบบอัตโนมัติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยควบคุมการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหลดการท่ีบุคคลจะตองมาใชความคิดตรึกตรองในขบวนการ

ทํางานท่ีซํ้า ๆ กัน 

กกกกกกกกการตัดสินใจในระดับของการประสานงานมีลักษณะท้ังตองใชความคิดตรึกตรองและ

ไมตองใชความคิดตึกตรองผสมผสานกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปญหาของการนําเอาแผนการไปปฏิบัติงาน

อยางแจมแจง ผูทําการประสานงานอาจไมตองใชการตัดสินใจในลักษณะของการใชความคิดตรึก

ตรองเลย แตโดยท่ัวไปแผนการใด ๆ มักจะตองประสบอุปสรรคในการนําเอาไปปฏิบัติบางประการ

ผูทําการประสานงานจึงจําเปนจะตองมีทักษะในการตัดสินใจท้ัง 2 ลักษณะดังกลาว 

กกกกกกกกนอกจากนั้นนักจิตวิทยา(ชาลิสา  สุกสี  2537 : 20)ไดอธิบายพฤติกรรมของการตัดสินใจ 

โดยพิจารณาจากระบบของความสัมพันธระหวางการกระตุน และการตอบสนอง( Stimulus and 

Response)ไววาพฤติกรรมในการตัดสินใจเปนผลมาจากการเรียนรูในเงื่อนไขใหม ๆ และความ

ตองการท่ีจะตอบสนองไดวาเปนลักษณะของRefles Arc หรือ การสะทอนกลับหมด 

กกกกกกกกนักทฤษฎีการรับรู(Cognitive Theorists) เสริมข้ึนไปอีกวามีตัวกลางในการผลักดัน

ระหวางการกระตุนและการตอบสนองและตัวกลางดังกลาวนี้เปนเร่ืองซับซอนไปกวาการสะทอน

กลับหมดตามลักษณะของRefles Are ตัวกลางดังกลาวอาจเรียกไดวาเปน “Image” หรือมโนภาพ

หรือจินตนาการ ซ่ึงเกิดจากผลรวมของประสบการณท่ีผานมา ดังนั้นพฤติกรรมในการตัดสินใจของ

มนุษยจึงข้ึนอยูกับตัวกระตุนอันไดแกขาวสารขอมูล ( Informations) โดยผานขบวนการรับรูภายใต

จินตนาการหรือมโนภาพของามนุษยกอนท่ีจะถูกสงกลับเกิดเปนพฤติกรรมเฉพาะข้ึนมาขบวนการ

ตัดสินใจจึงเปนเร่ืองซับซอนไปกวาการกระตุนและการตอบสนองในลักษณะของRefles Arc 

กกกกกกกกมโนภาพหรือจินตนาการ หมายถึงความรูสึกตอการท่ีจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา 

ซ่ึงเปนผลมาจากการรวบรวมความรูจากประสบการณ และการเรียนรูของผูท่ีทําการตัดสินใจ 

รวมท้ังความรูจากสภาพแวดลอมของตัวเขาเอง การเกิดมโนภาพจึงเปนผลมาจากการรวบรวมขอมูล

ขาวสารท้ังจากภายในตัวของผูตัดสินใจ และจากสภาพแวดลอมภายนอก  มโนภาพมีอิทธิพลตอการ

กําหนดนโยบายและยุทธวิธีในการดําเนินงานขององคการ  พฤติกรรมของบุคคลจะตองถูกมโน

ภาพของเขาเหลานั้นกล่ันกรองในข้ันสุดทายกอนท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะใดๆ  ออกมา  

นอกจากนั้นมโนภาพยังชวยสรางความม่ันใจใหกับบุคคลในการท่ีจะแสดงพฤติกรรมใด  ๆ
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กกกกกกกกการตัดสินใจของบุคคลในองคการจึงประกอบไปดวยการรวบรวมขอมูลขาวสารซ่ึงถือ

เปนตัวกระตุน  ทําใหบุคคลเกิดมโนภาพ  และแสดงพฤติกรรมเฉพาะ (การตัดสินใจใดๆ) ออกมา

ซ่ึงการแสดงพฤติกรรมเฉพาะดังกลาวจะส้ินสุดเม่ือพฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับเปาหมายท่ี

บุคคลนั้นๆ ตองการ  

 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4.2  ปัจจัยทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 

กกกกกกกกกกกกกกกกปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมีจุดเร่ิมตนจากการท่ีผูบริโภคไดรับส่ิง

กระตุนทําใหเกิด ความตองการผานเขามาในความรูสึกนึกคิด บุคคลแตละรายมีความรูสึกนึกคิด ท่ี

ไดรับอิทธิพลจาก   คุณลักษณะตาง ๆ ของตนเอง และสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงจะสงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจ เพื่อทําใหเกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจ พฤติกรรมผูบริโภค  

พฤติกรรมการตัดสินใจไดรับอิทธิพลจากปจจัยหรือส่ิงกระตุนท่ีเปนเหตุจูงใจใหเกิดการตัดสินใจ

อาจเกิดจากเหตุจูงใจดานเหตุผล หรือดานจิตวิทยาก็ได สําหรับปจจัยดังกลาวประกอบดวย 2 สวน

คือ 

กกกกกกกก1. ปจจัยท่ีสามารถควบคุมได ไดแก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด       ตัวอยางเชน 

กําหนดราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑและกลุมเปาหมาย หาแหลงจําหนายและใหบริการ เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกการตัดสินใจไดงาย จัดรายการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนใหเกิดการ

ตัดสินใจใดๆ 

 กกกกกกกก2.กปจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมสามารถทําการควบคุมไดแตมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจ ไดแก 

 กกกกกกกกกกกกกกกก2.1กปจจัยทางวัฒนธรรม เปนลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมท่ีบุคคลใน

แตละสังคมเปนผูสรางข้ึน และเปนท่ียอมรับจากบุคคลรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งคานิยมในวัฒนธรรม

ท่ีแตกตางกันจะสงผลถึงพฤติกรรมผูบริโภคในแตละสังคมท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดกลยุทธ

การตลาดตองพิจารณาใหสอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรมของสังคมกลุมนั้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2กปจจัยทางสังคม เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจ  ปจจัยทางดานสังคมประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.1กกลุมอางอิง เปนกลุมท่ีบุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้

จะมีอิทธิพลตอทัศนคติความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล ตัวอยางกลุมอางอิง ไดแก  ครอบครัว  

เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน กลุมบุคคลช้ันนําในสังคม เพื่อนรวมสถาบัน เปนตน 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.2กครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากท่ีสุด

ตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลสมาชิกในครอบครัวประกอบกันข้ึนเปนกลุมอางอิง

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอพฤติกรรมการซ้ือ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.2.3กบทบาท และสถานะบุคคลท่ีเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัว กลุม  อางอิง บุคคลท่ีมีบทบาทและสถานท่ีแตกตางกันในแตละกลุม เชน มีบทบาทเปนผู

คิดริเร่ิม    ผูตัดสินใจซ้ือ ผูมีอิทธิพลตอผูซ้ือหรือผูใช 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3กปจจัยสวนบุคคล เปนคุณสมบัติสวนบุคคลทางดานตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการตัดสินใจไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.3.1กอายุ ความแตกตางกันของอายุมีผลตอความตองการท่ี

แตกตางกัน ดังนั้นจึงสามารถใชอายุเปนเกณฑการแบงกลุม 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.3.2กวงจรชีวิตครอบครัว ในแตละข้ันตอนของวงจรชีวิตแต

ละคน จะมีคานิยมและทัศนคติตอการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน พฤติกรรมการตัดสินใจ

ของเลนในวัยเด็ก    จะตางจากพฤติกรรมการตัดสินใจของเลนในวัยหนุมสาว 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.3.3กอาชีพ อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปน และ

ความตองการ และบริการท่ีแตกตางกัน 

กกกกกกกกdddddddd2.4กปจจัยทางจิตวิทยา เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจ ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียน ความเช่ือม่ัน ทัศนคติ บุคลิกภาพ  และแนวความคิด

ของตนเอง 

กกกกกกกกกกกกกกก2.5 อิทธิพลของปจจัยทางสถานการณ หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจ

ไดรับอิทธิพลมาจากเหตุการณสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน โดยมิไดคาดคิดมากอนวาจะตัดสินใจนั้น ๆ 

ไดแก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.5.1กสภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน การตัดสินใจทํางานเม่ือ

ท่ีทํางานนั้นอยูในทําเลท่ีสะดวกตอการเดินทาง 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.5.2กส่ิงแวดลอมสังคม การตัดสินใจเพื่อใหสังคมยอมรับวา

ตนเองเปนผูนํา 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.5.3กเวลา เชน เม่ือฤดูกาลเปล่ียนไปพฤติกรรมการตัดสินใจก็

แตกตางกันออกไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.5.4กงาน เชน พฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคล เพื่อใชงาน

จะแตกตางกับท่ีซ้ือเพื่อเปนของขวัญใหคนอ่ืน 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก2.5.5กสภาวะทางอารมณเชน การตัดสินใจเลือกเขาทํางาน เม่ือ

ไดรับการตอนรับจากผูบังคับบัญชาเปนอยางด ี

 

กกกกกกกก2.5dทฤษฎกีารจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                                      

กกกกกกกกทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย  เปนแนวคิดท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการทําใหองคกร

สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคกรได  โดยอาศัยการจัดการทรัพยากรมนุษย  ซ่ึงแนวทาง

ดังกลาวจะไดจากความรวมมือของผูบริหารและพนักงานในองคกรทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขัน (วิโรจน สารรัตนะ 2526 : 25)  ซ่ึงองคประกอบของการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น

ประกอบไปดวยองคประกอบ  5 สวนคือ  

กกกกกกกก1.กการสรรหาพนักงาน(Staffing) หมายถึง  กระบวนการเลือกสรรบุคคลมาใช

ประโยชนในหนวยงาน  รวมถึงการกระทําทุกอยางท่ีผูจัดการใชในการรับคนเขาทํางานเพื่อสราง

ความสนใจใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเขาแขงขันในตําแหนงท่ีเปดรับ  โดยการสรรหาพนักงาน

สามารถสรรหาไดจากท้ังภายในและภายนอกขององคกร  เชน  เชนการใชส่ือโฆษณาตางๆเขาไป

ประชาสัมพันธ  ในหนวยงานท่ีสําคัญ 

กกกกกกกก2.กการพัฒนาทรัพยากรมนุษย(Human Resource Development)  หมายถึงการพัฒนา

โดยเนนไปท่ีการสอนใหสมาชิกขององคกร  ทราบถึงวิธีการในการปฏิบัติงานในปจจุบันและชวย

ใหความรู  และทักษะท่ีจําเปนตอผูปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  และเนนการใหความรูและทักษะแก

สมาชิกขององคการ  เพื่อเตรียมเขาสูความรับผิดชอบใหม 

กกกกกกกก3.กคาตอบแทนและผลประโยชน(Compensation  and Benefits)               

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1กผลตอบแทน(Compensation)  เปนรางวัลท้ังหมดท่ีพนักงานไดรับ

แลกเปล่ียนกับงาน  ประกอบดวย คาจาง  เงินเดือน  โบนัส  ส่ิงจูงใจ    และผลประโยชนอ่ืน การจาย

คาตอบแทนพนักงานมี 2 แบบ คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก- การจายคาตอบแทนเปนเงินสดโดยตรง  ไดแก  คาจาง  เงินเดือน  คา

นายหนาและโบนัส  โดยดูตามระยะเวลาการทํางานท่ีเพิ่มข้ึน  และผลการปฏิบัติงาน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก- คาตอบแทนทางออม รูปของผลประโยชน เชน  การประกัน  วันหยุด

พักผอน 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2กผลประโยชน(Benefits) เปนรางวัลหรือสวนเพิ่มท่ีพนักงานไดรับ  ซ่ึง

เปนผลจากการจางงานและตําแหนงจากในองคกร      หรือผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซ่ึง

พนักงานไดรับเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการจายผลตอบแทนพื้นฐานแบงได 2 แบบ คือ       

กกกกกกกกกกกกกกกก-     ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ไดแก  การไดรับรูปดวยตัวเงิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก-     ผลประโยชนทางจิตวิทยา  ไดแก  สวัสดิภาพดานสุขภาพ  ประกันชีวิต  

วันหยุดพักผอน  บํานาญ  เปนตน 

กกกกกกกก4.กความปลอดภัยและสุขภาพ(Safety  and  Health)  การหลีกเล่ียงอันตรายตางๆท่ีอาจ

เกิดข้ึน  ไมวาจะเปนอุบัติเหตุหรือการเจ็บไขก็ตาม  ซ่ึงอาจจะจัดเตรียมการปองกันไวลวงหนา

เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปลอดภัย 

กกกกกกกก5.กลูกจางและแรงงานสัมพันธ(Employee  and  Labor  Relations)  หมายถึงบทบาท

และความสัมพันธระหวางองคกรในฐานะนายจางและบุคลากรในฐานะลูกจางท้ังในระดับจุลภาค  

และระดับมหาภาคดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1กความสัมพันธระดับจุลภาค  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางนายจาง

และลูกจาง  ภายในขอบเขตขององคกร      ซ่ึงจะมีผลตอการบริหารและการจัดการ  ตลอดจน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร                 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2กความสัมพันธระดับมหาภาค  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางนายจาง

และลูกจาง  ท่ีมีผลไมเพียงแตในองคกร  แตจะมีผลตอสภาพแวดลอมภายนอกท้ังทางดานเศรษฐกิจ  

สังคม  และการเมือง          

กกกกกกกกจากการศึกษาทฤษฏีการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธใน

เร่ือง  คาจาง  เงินเดือน  โบนัส  และวันหยุดพักผอน  ซ่ึงจะใชเปนตัวแปรในการตัดสินใจเลือกเขา

ทํางานของคณาจารยในคณะวิทยาการจัดการ  ดังนั้นทฤษฎีนี้สามารถนํามาใชประโยชนในการ

นํามาใชเปนขอมูลในการจัดทําแบบสอบถาม 
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กกกกกกกก2.6  แนวคดิส่วนผสมทางการตลาด 

กกกกกกกกสวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรือ 4 Ps ) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด

ท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  

2546 : 53) 

กกกกกกกก1.กผลิตภัณฑ ( Product ) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอความจําเปน

หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัสได และ สัมผัสไมได 

เชนบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปน

สินคาบริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน ( Utility ) คุณคา  

(Value ) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

กกกกกกกก2.กราคา ( Price ) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมีความจําเปนตองจายเพื่อใหได

ผลิตภัณฑหรือ หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของ

ผลิตภัณฑกับราคา ( Price ) ของผลิตภัณฑนั้น  ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึง

คุณคาท่ีรับรู ( Perceived value ) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคา

ของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ และการแขงขัน 

กกกกกกกก3.กการสงเสริมการตลาด ( Promotion )  เปนเคร่ืองมือการส่ือสาร เพื่อสรางความพึง

พอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อ

เตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการ

ซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม

การซ้ือ  การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย( Personal selling ) ทําการขาย และการติดตอส่ือสาร

โดยไมใชคน ( Non-personal selling ) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคการอาจ

เลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองการส่ือสารการตลาดแบบประสม

ประสานกัน 

กกกกกกกก4.กการจัดจําหนาย ( Place ) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบัน

และกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑ

ออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย 

การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 
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กกกกกกกกจากการศึกษาสวนประสมทางการตลาดจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการจูงใจ

ในเร่ืองของ หลักสูตร สถานท่ีตั้ง และการประชาสัมพันธ  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีผลหรือความสัมพันธตอ

การตัดสินใจเลือกเขาทํางานของคณาจารยและผูวิจัยไดนําตัวแปรเหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย                

3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง     

กกกกกกกกต่อเกยีรติ  จินจุลทการ( 2549) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมของคนงานรายวันในจังหวัดสมุทรสาคร  ผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยคํ้าจุนและปจจัยจูงใจโดยรวมในระดับสําคัญมาก  ในสวน

ปจจัยคํ้าจุนท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากไดแก  ดานคุณภาพความสัมพันธ

ระหวางหัวหนางานกับผูใตบังคัญบัญชา  ดานคุณภาพของวิธีการปกครองและดูแลพนักงาน  ดาน

นโยบายและบริหาร  ดานเงื่อนไขและสภาพของงาน  ดานสถานะของอาชีพ  ดานความม่ันคงใน

การทํางาน  และดานเงินเดือนตามลําดับ  ในสวนของปจจัยจูงใจท่ีผูตอบแบบสอบถามระดับมากสุด  

ไดแก  ดานลักษณะคนงาน  ดานความสําเร็จในงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานโอกาสในความเจริญกาวหนาในอนาคต  และดานความ

รับผิดชอบ 

กกกกกกกกจีรพนัธ์  แสนคาํอ้าย(2549) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการประกอบ

อาชีพขับรถไมโดยสารไมประจําทาง : กรณีศึกษารถตูรับจางสวนบุคคลในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาผูขับรถตูรับจางสวนบุคคลเปนเพศชายอายุระหวาง 30 – 50 ป  อาศัย

ในเขตอําเภอเมือง  เชียงใหมการศึกษามีหลายระดับตั้งแตประถมศึกษาปท่ี 4 , ปท่ี5 ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  บางคนยังเปนโสด  บางคนมีครอบครัวแลว ขับรถรับจางมาแลว 5 – 15 ป  ปจจัยท่ี

มีอิทิพลตอการตัดสินใจมีดังนี้คือ  ดานการศึกษา  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  และดานรายได 

กกกกกกกกชวาล  น่ิมพจิารณ์(2548)  ศึกษาเร่ืองปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท  

อลงกรณหองเย็น  จํากัด  พบวาพนักงานรายวันสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ  62.6  และ

เพศชายคิดเปนรอยละ  37.4  ใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในหนาท่ีการงานมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดานการไดรับการยอมรับนับถือยกยองและชมเชยจากผูอ่ืน  ความรับผิดชอบใน

หนาท่ีการงาน  ดานลักษณะของงานท่ีทํา  ดานความสัมฤทธ์ิผล  และดานการมีโอกาสกาวหนา

ตามลําดับ  โดยพนักงานรายวันใหความสําคัญกับปจจัยชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางานหรือ
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ปจจัยคํ้าจุนชีวิตสวนตัวมากท่ีสุด  รองลงมาคือดานสภาพการทํางาน  ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา  ดานเงินเดือน  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดานการบังคับบัญชา  ดานการ

สอนและการแนะนําเทคนิค  ดานนโยบายการบริหารของบริษัท  ดานตําแหนงหนาท่ีการงาน  ดาน

สวัสดิการ  และดานความม่ันคงในงานตามลําดับ 

กกกกกกกกชาลสิา  สุกสี( 2548) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพยาบาลในการตัดสินใจเลือกทํางานใน

โรงพยาบาลเอกชน  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกทํางานดังนี้  ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  โดยรวมในระดับปานกลาง ไดแกโรงพยาบาล

รัฐบาลมากกวา และโรงพยาบาลรัฐบาลไดรับสูงกวา ดานการบังคับบัญชา  โดยรวมในระดับปาน

กลาง   ไดแก ความสุภาพในการสอนและการมอบหมายงาน และการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ดาน

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน  โดยรวมในระดับปานกลาง  ไดแก  ชวงเวลาใน

การปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม  รองลงมาสภาพแวดลอมดานเสียงในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  และ

สภาพแวดลอมดานแสงในบริเวรท่ีปฏิบัติงานตามลําดับ  ดานความม่ันคงในการทํางาน  ไดแก  

โรงพยาบาลรัฐบาลกาวหนามากกวา  รองลงมาไดรับการยอมรับจากสังคมภายในภายนอก  

สถานภาพและการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลตามลําดับ  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

ไดแก  ความเปนมิตรกันเองของเพื่อนรวมงาน  รองลงมาการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากเพื่อน

รวมงาน  และความชวยเหลือของเพื่อนรวมงานเม่ือทานมีปญหา  ตามลําดับ   ดานนโยบาลตางๆใน

การทํางาน  ไดแก  การมอบหมายงานตามความรูความสามารถ  และระเบียบขอบังคับของ

โรงพยาบาลมีความชัดเจนในทางปฏิบัติตามลําดับ  ดานโอกาสความกาวหนาในอาชีพ  ไดแก    การ

เปดโอกาสใหแสดงออกซ่ึงความสามารถ  และความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน  รองลงมาสนับสนุน

ใหไดเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถ  และสนับสนุนใหศึกษาและฝกอบรมเพิ่มเติมตาม

หนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบตามความเหมาะสม  ตามลําดับ  ความนาสนใจของงาน  ไดแก  งานใน

หนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายมีลักษณะท่ีทาทาย และจูงใจใหอยากทํา  รองลงมางานท่ีปฏิบัติ

สงเสริมใหใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และความเปนอิสระในการตัดสินใจเม่ือมีปญหาในการ

ปฏิบัติงาน ตามลําดับ  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ไดแก  ไดใชประสบการณท่ีมีมาทํางาน  และ

ไดทํางานท่ีใชความรูความสามารถท่ีเรียนมา  ตามลําดับ 

กกกกกกกกมนูญ  เรือนใจม่ัน(2547)   ศึกษาเร่ืองปจจัยในการเลือกทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม

ของพนักงานในอําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   พบวาผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญระดับปานกลางทุกปจจัย  ไดแก  ปจจัยดานความปลอดภัย  รองลงมาคือ

ปจจัยดานความผูกพันหรือการยอมรับ        ปจจัยดานความตองการดานรางกาย  ปจจัยดานความ
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ตองการความสําเร็จในชีวิต  และปจจัยดานความตองการการยกยอง  เปนลําดับสุดทาย   ซ่ึงใน

รายละเอียดพบวา  ปจจัยดานความปลอดภัยประกอบดวย  การบรรจุเปนพนักงานประจําท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก   และใหความสําคัญกับ  อันดับสุดทายตอลักษณะงาน

ท่ีมีการประกันชีวิติให  ปจจัยดานความผูกพันและการยอมรับ  ประกอบดวย  ความมีน้ําใจของ

เพื่อนรวมงาน  ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก  และใหความสําคัญอันดับ

สุดทายตอการเขาทํางานในโรงงานจากคําแนะนําของเพื่อน  ปจจัยดานความตองการทางดาน

รางกาย  ประกอบดวย  การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยางเครงครัด  ท่ีผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญเปนอันดับแรก  และใหความสําคัญเปนอันดับสุดทายตอลักษณะงานท่ีทํามีการรับจาง

เหมาเปนช้ิน   ปจจัยความตองการความสําเร็จในชีวิต   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปน

อันดับแรกตอเร่ืองการใชประสบการณท่ีมีอยูมาใชในการทํางาน  และใหความสําคัญอันดับสุดทาย

ตอการไดทํางานท่ีทาทาย  ปจจัยความตองการการยกยอง  ประกอบดวย  ผูบังคัญบัญชายอมรับ

ความสามารถในการทํางานซ่ึงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรก  และให

ความสําคัญลําดับสุดทายตอการไดเล่ือนตําแหนงเปนระดับหัวหนา  

กก 

กกกกกก 
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บทที ่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานของคณาจารยในคณะ

วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  มี

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานของคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีกระบวนการดําเนินการศึกษาและข้ันตอนดังนี ้

กกกกกกกก1.กศึกษาคนควาจากเอกสารงานวิจัยฏฏฏฏและเอกสารตางๆเพื่อนํามาอางอิงประกอบ

การศึกษา 

กกกกกกกก2.กการสัมภาษณโดยการใชแบบสอบถาม ( Questionnaire)  และนําไปทดสอบเพื่อหา

ความรูความถูกตองและเหมาะสม  ของแบบสอบถามกับกลุมประชากรท่ีตองสํารวจ 

 

ขอบเขตประชากร   

กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนคณาจารยคณะวิทยาการจัดการในปการศึกษาก2552  

จํานวน  60 คนซ่ึงมีท้ังหมด  7  หลักสูตรประกอบดวย 

กกกกกกกกกกกกกกกกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 

             สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว  

             สาขาวิชาการจัดการชุมชน  

             สาขาวิชาการตลาด  

             สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  

             สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 

             สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1.กขอมูลปฐมภูมิ(Primary  Data) 

กกกกกกกกผูวิจัยแจกแบบสอบถาม  ใหกับคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนการกําหนดประชากรไวอยางชัดเจน คือมีจํานวนประชากร

ท้ังหมด 60 คน        ใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลประมาณ 4  สัปดาห  ไดรับแบบสอบถามคืน

จํานวน  48  ชุด 

2.กขอมูลปฐมภูมิ(Secondary  Data) 

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมรายละเอียด  และขอมูลจากเอกสารจากงานวิจัย  ตําราวิชาการ  

บทความจากวารสารและนิตยสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีศึกษาวิจัย  รวมถึงวิทยานิพนธและภาค

นิพนธดวย 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการการวจัิย      

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชในการการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปดท่ี

สรางข้ึนโดยปรับจากแบบสอบถามของตอเกียรติ  จินจุลทการ  ทําการวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมของคนงานรายวันในจังหวัดสมุทรสาคร  รวมถึง

แบบสอบถามของชาลิสา สุกสีได ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพยาบาลในการตัดสินใจเลือก

ทํางานในโรงพยาบาลเอกชน  เพื่อปรับใหเกิดความสมบูรณในชุดคําถามท่ีจะใชสํารวจ และมี

ข้ันตอนตามลําดับดังนี ้

     1.กศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

     2.กนําขอมูลมาประกอบแนวคิดและกําหนดขอบเขต 

     3.’จัดทําโครงสรางของแบบสอบถามใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย

และมีความนาเช่ือถือของแบบสอบถามเพราะผูวิจัยไดปรึกษาและตรวจสอบแบบสอบถามโดย

อาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความเช่ียวชาญในดานการเงินและการวิจัย 

กกกกกกกกลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3  สวนดังนี ้

กกกกกกกกกกกกกกกกสวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ    อายุ 

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  คาจางท่ีไดรับ (รวมคาลวงเวลา และอ่ืนๆ)   ภูมิลําเนา  

และสาขาวิชาท่ีสังกัด 

                                 dกสวนท่ี2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานใน 

คณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารยโดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบโดยแตละขอมีคําตอบให         

เลือกประเมินคา 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ1 โดยมีความหมายดังนี้ 
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                                        ระดับความคิดเห็น          คะแนน 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด         5    

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก         4  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจปานกลาง        3    

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอย        2 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนอยท่ีสุด        1 

 

การแปลความหมายของข้อมูล    

กกกกกกกกโดยการหาคาเฉล่ียของระดับคะแนน แบงเปน   5  ชวง  ตามระดับความเห็นดวยดังนี ้

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 4.21-5.00   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 3.41-4.20   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 2.61-3.40   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 1.81-2.60   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับนอย 

กกกกกกกกคาเฉล่ีย 1.00-1.80   หมายความวา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

สวนท่ี3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอการเลือกทํางานใน 

คณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารย เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับการใหขอเสนอแนะโดย   เปน

คําถามปลายเปด (Open End Question)   
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากแบบสอบถาม พรอมกับตรวจสอบ

ความถูกตอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปใช

การวิเคราะหขอมูล SPSS For Windows  โดยระเบียบวิธีทางสถิติ  ประกอบดวย ความถ่ี 

(Frequency) รอยละ ( Percentage) คาเฉล่ีย ( Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard 

Deviation) และ สรุปขอเสนอแนะท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.กคารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

2.กคาเฉล่ีย (Mean) ใชแปลความหมายของขอมูลตางๆ 

3.กสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ใชคูกับคาเฉล่ียเพื่อแสดงการกระจาย กก

      ของขอมูล 

 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ  ผูวิจัยนําสัญลักษณท่ีใชใน

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี ้

กกกกก         µ—ก=  คะแนนเฉล่ียประชากร (Mean) 

กกกกกกกกS.D.    =  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ระยะเวลาในการดําเนินงานวจัิย 

ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาคร้ังนี้  แบงออกเปน  3  ระยะ  ไดแก 

กกกกกกกกระยะท่ี  1 เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน  ทําการคนควาและศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

        กับเร่ืองท่ีตองการศึกษา  และสงหัวขอเร่ือง 

กกกกกกกกระยะท่ี 2  เดือนตุลาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน  ทําการทดลองภาคสนาม  โดยการแจก                        

กกกกกกกกกกกกกกกแบบสอบถามไปยังประชากรท้ังหมด 

กกกกกกกกระยะท่ี  3 เดือนธันวาคม  ถึงเดือนมกราคม  ทําการวิเคราะหขอมูล  แปลความหมาย 

           และสรุปผลการทดลอง   

 

 

 

กิจกรรม 

เดือน 

ป  2552 ป  2553 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 

1.ทําการคนควาและศึกษาทฤษฎี

ที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ตองการ

ศึกษา  และสงหัวขอเร่ือง 

               

2.ลงภาคสนามเก็บรวบรวมขอมูล                

3. วิเคราะหขอมูล   แปล

ความหมาย  สรุปผลการศึกษา 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง“การศึกษาการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการของคณาจารย”  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ   จากแบบสอบถามท่ีแจกจํานวน  60 ชุด  

และไดรับกลับคืนมาจํานวน  48  ชุด โดยการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้

สามารถแบงไดเปนสวนๆดังนี้  

กกกกกกกกสวนท่ี1กกการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางดานประชากรของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกสวนท่ี2ก..การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการของคณาจารย 

กกกกกกกกสวนท่ี3กกขอเสนอแนะเพิ่มเติม   

 

ตอนที1่ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกผลการวิจัยในสวนนี้ประกอบดวยรายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ลักษณะทางดานประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  

คาจางท่ีไดรับ (รวมคาลวงเวลา  และอ่ืนๆ)  ภูมิลําเนา  และสาขาวิชาท่ีสังกัด 
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ตารางที ่2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 20 41.7 

หญิง 28 58.3 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาประชากรเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยกลุม

ประชากรมีเพศหญิง 28 คน คิดเปนรอยละ 58.3 และเพศชายมีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 41.7 

 

 

ตารางที ่3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

20 – 25 ป 5 10.4 

26 – 30 ป 14 29.2 

31 – 40 ป 19 39.6 

41 – 50  ป 8 16.7 

มากกวา 51 ปขึ้นไป 2 4.1 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาประชากรอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป  มากท่ีสุด จํานวน19 

คน  คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมาคือชวงอายุ 26 – 30  ป จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 29.2  ชวง

อายุ 41 – 50 ป จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 16.7 ชวงอายุ 20 – 25 ป  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

10.4  ชวงอายุมากกวา 51 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 4.1 
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ตารางที ่4  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 30 62.5 

สมรส 18 37.5 

หยาราง 0 0 

หมาย 0 0 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4  แสดงใหเห็นวาประชากรมีสถานภาพสมรสสมรสแลวมากท่ีสุด  จํานวน 

30 คน  คิดเปนรอย 62.5  รองลงมาคือสถานภาพโสด จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 37.5 

 

ตารางที ่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษาข้ันสูงสุด 

 

ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด จํานวน ร้อยละ 

ปริญญาตรี 9 18.8 

ปริญญาโท 30 62.4 

ปริญญาเอก 9 18.8 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5   แสดงใหเห็นวาประชากรมีระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ในระดับปริญญา

โทมากท่ีสุด จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 62.4  รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน  คิด

เปนรอยละ 18.8 และระดับปริญญาเอก  จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 18.8 
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ตารางที ่6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคาจางท่ีไดรับ 

กกกกกกก(รวมคาลวงเวลา และอ่ืนๆ) 

 

ค่าจ้างทีไ่ด้รับ(รวมค่าล่วงเวลา 

และอืน่ๆ) 

จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา 15,000 บาท 3 6.3 

15,001 – 22,000 บาท 21 43.7 

22,001 – 29,000 บาท 13 27.1 

มากกวา  29,001 บาทขึ้นไป 11 22.9 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6     แสดงใหเห็นวาประชากรมีคาจางท่ีไดรับ (รวมคาลวงเวลา และอ่ืนๆ) 

15,001 – 22,000 บาท มากท่ีสุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 43.7  รองลงมาคือ 22,001 – 29,000 

บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.1  มากกวา  29,001 บาทข้ึนไป  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอย

ละ 22.9ต่ํากวา 15,000 บาท  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.3 

 

ตารางที ่7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมลิาํเนา จํานวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 2 4.1 

ภาคกลาง 30 62.5 

ภาคตะวันตก 5 10.4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 6.3 

ภาคใต 8 17.7 

ภาคตะวันออก 0 0 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7     แสดงใหเห็นวาประชากรมีภูมิลําเนาภาคกลางมากท่ีสุด  จํานวน 30 

คน  คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงคือภาคใต  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 17.7  ภาคตะวันตก จํานวน 



39 

 

 
 

คน  คิดเปนรอยละ 10.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  6.3  ภาคเหนือ  

จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 4.1 

ตารางที ่8 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาขาวิชาท่ีสังกัด 

 

สาขาวชิาทีสั่งกดั จํานวน ร้อยละ 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ทั่วไป 

27 56.2 

สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 13 27.1 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน 8 16.7 

รวม 48 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8    แสดงใหเห็นวาประชากรสังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไปมาก

ท่ีสุด  จํานวน 27  คน  คิดเปนรอยละ 56.2  รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว  จํานวน 13 

คน  คิดเปนรอยละ 27.1  สาขาวิชาการจัดการชุมชน  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 16.7 
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ตอนที่2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

ของคณาจารย ของกลุมประชากร 

กกกกกกกก จากการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการของ

คณาจารยไดแบงปจจัยออกเปน 13 กลุม ดังนี้ 

กกกกกกกก1. ดานคาจางเงินเดือนและสวัสดิการ 

กกกกกกกก2. ดานความกาวหนาในการทํางาน 

กกกกกกกก3. ดานความสัมพันธกับผูอ่ืน 

กกกกกกกก4. ดานลักษณะของอาชีพ 

กกกกกกกก5. ดานนโยบายและการบริหารงาน 

กกกกกกกก6. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

                   7. ดานความม่ันคงในการทํางาน 

                   8. ดานการปกครองของผูบังคับบัญชา 

                   9. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  

กกกก        10. ดานความรับผิดชอบ 

                  11. ดานหลักสูตร 

                  12. ดานสถานท่ีตั้ง 

                  13. ดานการประชาสัมพันธ  
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ตารางที ่9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกดานคาจางเงินเดือนและสวัสดิการ 

 

ปัจจัยด้านค่าจ้างเงนิเดอืนและ

สวสัดกิาร 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

อัตราคาจางเงินเดือนที่ไดรับมี

ความเหมาะสม 

4 

(8.3) 

19 

(39.6) 

22 

(45.8) 

3 

(6.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.50 0.74 มาก 

การปรับเงินเดือน เมื่อมีการ

ปฏิบัติงานในระยะหนึ่งตาม

หลักเกณฑ 

4 

(8.3) 

18 

(37.5) 

22 

(45.8) 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.46 0.77 มาก 

เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอกับคา

ครองชีพ 

6 

(12.5) 

14 

(29.2) 

25 

(52.1) 

2 

(4.2) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.46 0.85 มาก 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก 

หองน้ํา หองอาหารหองพัก 

ฯลฯ มีความพอเพียง 

สะดวกสบาย 

4 

(8.3) 

13 

(27.1) 

30 

(62.5) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.42 0.68 มาก 

มีการจายคาจางตาม

ประสบการณทํางาน 

4 

(8.3) 

20 

(41.7) 

20 

(41.70 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.50 0.77 มาก 

มีการจายโบนัสทุกป 2 

(4.2) 

9 

(18.8) 

28 

(58.3) 

8 

(16.

7) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.02 0.79 ปาน

กลาง 

ปจจัยดานเงินเดือนและ

สวัสดิการมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางาน 

10 

(20.8) 

17 

(35.4) 

16 

(33.3) 

5 

(10.

4) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.67 0.93 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.44 0.80 มาก 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานคาจางเงินเดือน

และสวัสดิการมีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.44   ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย  สามอันดับแรก  ไดแก    อัตราคาจางเงินเดือนท่ีไดรับมีความ

เหมาะสมและมีการจายคาจางตามประสบการณทํางาน มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.50  ซ่ึงหมายความวา  มีผล

ตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับท่ีสองคือเงินเดือนท่ีไดรับ
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เพียงพอกับคาครองชีพและการปรับเงินเดือน เม่ือมีการปฏิบัติงานในระยะหนึ่งตามหลักเกณฑ   มี

คาเฉล่ียเทากันอยูท่ี 3.46 ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการใน

ระดับมาก     อันดับท่ีสามคือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก หองน้ํา หองอาหารหองพัก ฯลฯ มี

ความพอเพียง สะดวกสบาย  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.42   ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานใน

คณะวิทยาการจัดการในระดับมาก 

 

ตารางที ่10 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกก  กดานความกาวหนาในการทํางาน 

 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการ

ทาํงาน 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การสนับสนุน  ใหการศึกษา 

หรือฝกอบรมเพิ่มเติม ตาม

หนาที่ที่ตองรับ 

21 

(43.8) 

18 

(37.5) 

7 

(14.6) 

1 

(2.1) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

4.19 0.91 มาก 

การเปดโอกาสใหแสดงออกถึง

ความสามารถและความคิดเห็น

ในการปฏิบัติการ 

9 

(18.8) 

27 

(56.3) 

9 

(18.8) 

1 

(2.1) 

2 

(4.2) 

48 

(100) 

3.83 0.90 มาก 

การสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนง 5 

(10.4) 

21 

(43.8) 

17 

(35.4) 

1 

(2.1) 

4 

(8.3) 

48 

(100) 

3.46 1.01 มาก 

ปจจัยดานความกาวหนาในการ

ทํางาน มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางาน 

10 

(20.8) 

23 

(47.9) 

11 

(22.9) 

3 

(6.3) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.79 0.92 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 0.97 มาก 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานความกาวใน

การทํางานมีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.81  ซ่ึงหมายความวา    มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก   ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอย  สามอันดับแรก  ไดแก   การสนับสนุน  ใหการศึกษา หรือฝกอบรมเพิ่มเติม 

ตามหนาท่ีท่ีตองรับ  มีคาเฉล่ีอยูท่ี 4.19  ซ่ึงหมายความวา     มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับท่ีสองคือการเปดโอกาสใหแสดงออกถึงความสามารถและ

ความคิดเห็นในการปฏิบัติการ  มีคาเฉล่ียเทากันอยูท่ี  3.83  ซ่ึงหมายความวา    มีผลตอการเลือกเขา



43 

 

 
 

ทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   และอันดับท่ีสามคือ  การสนับสนุนใหเล่ือนตําแหน ง

มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.46   ซ่ึงหมายความวา     มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการใน

ระดับมาก   

 

ตารางที ่11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานความสัมพันธกับผูอ่ืน 

 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กบั

ผู้อืน่ 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน 

5 

(10.4) 

18 

(37.5) 

19 

(39.6) 

6 

(12.5) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.46 0.85 มาก 

ความชวยเหลือจากเพื่อน

รวมงาน 

3 

(6.3) 

23 

(47.9) 

16 

(33.3) 

5 

(10.4) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.46 0.85 มาก 

ความเปนมิตรกันเองของเพื่อน

รวมงาน 

4 

(8.3) 

24 

(50.0) 

18 

(37.5) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.60 0.76 มาก 

โอกาสรวมสังสรรคกับเพื่อน

รวมงาน 

2 

(4.2) 

11 

(22.9) 

26 

(54.2) 

4 

(8.3) 

5 

(10.

4) 

48 

(100) 

3.02 0.96 ปาน

กลาง 

ปจจัยดานความสัมพันธกับ

ผูอื่นมีผลตอการตัดสินใจเลือก

เขาทํางาน 

3 

(6.3) 

12 

(25.0) 

18 

(37.5) 

13 

(27.1) 

2 

(4.2) 

48 

(100) 

3.02 0.98 ปาน

กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.31 0.91 ปาน

กลาง 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานความสัมพันธ

กับผูอ่ืนมีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.31  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับปานกลาง   ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอย  สามอันดับแรก  ไดแก    ความเปนมิตรกันเองของเพื่อนรวมงาน มีคาเฉล่ีย

อยูท่ี 3.60  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับ มาก  

อันดับสองคือ การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน และความชวยเหลือจากเพื่อน

รวมงาน  มีคาเฉล่ียเทากันอยูท่ิ 3.46  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ
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จัดการในระดับมาก    อันดับท่ีสามคือโอกาสรวมสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน   มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.02  

ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับปานกลาง 

ตารางที ่12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานลักษณะอาชีพ 

 

ปัจจัยด้านลกัษณะของอาชีพ ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มีความภูมิใจกับงานที่ไดทํา 16 

(33.3) 

27 

(56.3) 

4 

(8.3) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

48 

(100) 

4.21 0.68 มาก

ที่สุด 

สอดคลองกับความรู

ความสามารถ 

18 

(37.5) 

25 

(52.1) 

5 

(10.4) 

- 

(-) 

- 

(-) 

48 

(100) 

4.27 0.64 มาก

ที่สุด 

ปจจัยดานลักษณะของอาชีพมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

ทํางาน 

4 

(8.3) 

25 

(52.1) 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

- 

(-) 

48 

(100) 

4.31 0.62 มาก

ที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.26 0.65 มาก

ที่สุด 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานลักษณะของ

อาชีพมีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี  4.26  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมากท่ีสุด    ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอย   ไดแก      สอดคลองกับความรูความสามารถ   มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.27  ซ่ึง

หมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับ มากท่ีสุด   อันดับสอง

คือมีความภูมิใจกับงานท่ีไดทํา    มีคาเฉล่ียอยูท่ี  4.21  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางาน

ในคณะวิทยาการจัดการในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที ่13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานนโยบายและการบริหารงาน 

 

ปัจจัยด้านนโยบายและการ

บริหารงาน 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มีนโยบายตรวจสุขภาพ

ประจําป 

6 

(12.5) 

25 

(52.1) 

13 

(27.1) 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.69 0.80 มาก 

ผูบริหารใหความสําคัญกับการ

สรางความพึงพอใจของ

ผูใตบังคับบัญชา 

6 

(12.5) 

25 

(52.1) 

15 

(31.3) 

1 

(2.1) 

1 

(2.1) 

 

48 

(100) 

3.71 0.81 มาก 

แผนการดําเนินงานและ

นโยบายของคณะ 

7 

(14.6) 

21 

(43.8) 

19 

(39.6) 

- 

(-) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.71 0.74 มาก 

ระเบียบขอบังคับของคณะมี

ความชัดเจน 

2 

(4.2) 

21 

(43.8) 

23 

(47.9) 

1 

(2.1) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.46 0.71 มาก 

การมีสวนรวมในการวาง

แผนการทํางานรวมกัน 

3 

(6.3) 

18 

(37.5) 

23 

(47.9) 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.42 0.74 มาก 

การมอบหมายงานตรงตาม

ความรูความสามารถ 

3 

(6.3) 

18 

(37.5) 

22 

(45.8) 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.38 0.82 ปานกลาง 

ความชัดเจนของงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

1 

(2.1) 

21 

(43.8) 

22 

(45.8) 

2 

(4.2) 

2 

(4.2) 

48 

(100) 

3.35 0.79 ปานกลาง 

ปจจัยดานนโยบายและการ

บริหารงานมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาทํางาน 

4 

(8.3) 

20 

(41.7) 

22 

(45.8) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

 

48 

(100) 

3.54 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 0.77 ปานกลาง 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานนโยบายและ

การบริหาร  มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.35  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับปานกลาง  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอยสามอันดับแรก  ไดแก           ผูบริหารใหความสําคัญกับการสรางความพึง

พอใจของผูใตบังคับบัญชาและแผนการดําเนินงานและนโยบายของคณะ  มีคาเฉล่ียเทากันอยูท่ี 

3.71  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับท่ี

สองคือมีนโยบายตรวจสุขภาพประจําป  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.69  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขา
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ทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก  อันดับท่ีสามคือการมีสวนรวมในการวางแผนการ

ทํางานรวมกัน  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.42 ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก   

 

ตารางที ่14 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานสภาแวดลอมการทํางาน 

 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ

ทาํงาน 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

สภาพแวดลอมดานเสียงใน

บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

5 

(10.4) 

15 

(31.3) 

25 

(52.1) 

2 

(4.2) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.44 0.82 มาก 

สภาพแวดลอมดานอากาศใน

บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

7 

(14.6) 

22 

(45.8) 

17 

(35.4) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.71 0.77 มาก 

สภาพแวดลอมดานแสงใน

บริเวณที่ปฏิบัติงาน 

5 

(10.4) 

9 

(18.8) 

29 

(60.4) 

- 

(-) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.30 0.78 ปาน

กลาง 

คุณภาพและปริมาณอุปกรณ

เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 

9 

(18.8) 

21 

(43.8) 

16 

(33.3) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.77 0.81 มาก 

ชวงเวลาในการปฏิบัติงานมี

ความเหมาะสม 

6 

(12.5) 

24 

(50.0) 

16 

(33.3) 

1 

(2.1) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.69 0.80 มาก 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมการ

ทํางานมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางาน 

12 

(25.0) 

17 

(35.4) 

18 

(37.5) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.83 0.83 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.62 0.82 มาก 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานสภาพแวดลอม

การทํางาน  มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.62  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอยสามอันดับแรก   ไดแก    คุณภาพและปริมาณอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.77  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก   อันดับสองคือ สภาพแวดลอมดานอากาศในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  มีคาเฉล่ียอยู

ท่ี  3.71  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับ
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สามคือ  ชวงเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.69   ซ่ึงหมายความวา  มีผล

ตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   

 

ตารางที ่15   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน จําแนก 

กกกกกกกกกตามดานความม่ันคงในการทํางาน 

 

ปัจจัยด้านความมัน่คงในการ

ทาํงาน 

ระดบัความสําคญั จํานวน

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ชื่อเสียงและความเปนมาของ

คณะ 

4 

(8.3) 

32 

(66.7) 

12 

(25.0) 

- 

(-) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.83 0.56 มาก 

สถานภาพและการเจริญเติบโต

ของคณะ 

7 

(14.6) 

30 

(62.5) 

11 

(22.9) 

- 

(-) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.92 0.61 มาก 

ปจจัยดานความมั่นคงในการ

ทํางานมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางาน 

9 

(18.8) 

25 

(52.1) 

13 

(27.1) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.86 0.73 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.88 0.64 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานความม่ันคงใน

การทํางาน  มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.88  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอย   ไดแก    สถานภาพและการเจริญเติบโตของคณะ   มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.92  ซ่ึง

หมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก    อันดับสองคือ  

ช่ือเสียงและความเปนมาของคณะ  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.8  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขา

ทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก 
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ตารางที ่16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานการปกครองของผูบังคับบัญชา 

 

ปัจจัยด้านการปกครองของ

ผู้บงัคบับญัชา 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ผูบังคับบัญชามีความเปน

กันเองในการปฏิบัติงาน 

8 

(16.7) 

22 

(45.8) 

16 

(33.3) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.75 0.79 มาก 

ผูบังคัญบัญชารับฟงความ

คิดเห็น 

7 

(14.6) 

22 

(45.8) 

17 

(35.4) 

1 

(2.1) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.69 0.83 มาก 

การชี้แนะ ใหความรู ความ

เขาใจในงานที่ปฏิบัติอยู 

8 

(16.7) 

18 

(37.5) 

19 

(39.6) 

2 

(4.2) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.63 0.90 มาก 

การตัดสินอยางมีเหตุผลของ

ผูบังคับบัญชา 

9 

(18.8) 

17 

(35.4) 

16 

(33.3) 

4 

(8.3) 

2 

(4.2) 

48 

(100) 

3.56 1.03 มาก 

ความเปนธรรมของการ

พิจารณาผลงาน 

10 

(20.8) 

16 

(33.3) 

16 

(33.3) 

4 

(8.3) 

2 

(4.2) 

48 

(100) 

3.58 1.05 มาก 

ความนาเชื่อถือของผูบังคัญ

บัญชา 

15 

(31.3) 

15 

(31.3) 

14 

(29.2) 

3 

(6.3) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.83 1.02 มาก 

ปจจัยดานการปกครองของผู

บังคัญบัญชามีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาทํางาน 

10 

(20.8) 

24 

(50.00 

12 

(25.0) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.88 0.79 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.70 0.92 มาก 

กกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานการปกครอง

ของผูบังคับบัญชา  มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.70  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย  ไดแก    ความนาเช่ือถือของผูบังคัญบัญชา  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.83  ซ่ึง

หมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับสองคือ  

ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองในการปฏิบัติงาน  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.75  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอ

การเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก    อันดับสามคือ  ผูบังคัญบัญชารับฟง

ความคิดเห็น  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.69  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก 
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ตารางที ่17 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 

ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ

นับถือ 

ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

การเปนอาจารยในคณะเปนที่

ยอมรับของสังคม 

10 

(20.8) 

25 

(52.1) 

12 

(25.0) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.91 0.74 มาก 

ปจจัยดานการไดรับการยอมรับ

นับถือมีผลการตัดสินใจเลือกเขา

ทํางาน 

10 

(20.8) 

20 

(41.7) 

16 

(33.3) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.79 0.82 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.85 0.78 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานการไดรับการ

ยอมรับนับถือ มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.85  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการคือ  การเปนอาจารยในคณะเปนท่ียอมรับของสังคม  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.91  ซ่ึงหมายความวา  มี

ผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก 
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ตารางที ่18  จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกก ตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกก ดานความรับผิดชอบ 

 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มีโอกาสไดรับมอบหมายให

ควบคุมงานที่สําคัญ 

4 

(8.3) 

22 

(45.8) 

16 

(33.3) 

6 

(12.5) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.50 0.83 มาก 

มีโอกาสไดรับผิดชอบงาน

เพิ่มเติมเมื่อมีความสามารถ

เพิ่มขึ้น 

4 

(8.3) 

23 

(47.9) 

18 

(37.5) 

3 

(6.3) 

_ 

(-) 

48 

(100) 

3.58 0.74 มาก 

ปจจัยดานความรับผิดชอบมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน 

4 

(8.3) 

21 

(43.8) 

18 

(37.5) 

5 

(10.4) 

 48 

(100) 

3.50 0.80 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.53 0.78 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 18  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานความรับผิดชอบ  

มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.53  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการใน

ระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียงตามลําดับ

มาก-นอย  ไดแก     มีโอกาสไดรับผิดชอบงานเพิ่มเติมเม่ือมีความสามารถเพิ่มข้ึน   มีคาเฉล่ียอยูท่ี  

3.58  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับ

สองคือ  มีโอกาสไดรับมอบหมายใหควบคุมงานท่ีสําคัญ  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.50  ซ่ึงหมายความวา  มี

ผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   
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ตารางที ่19 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกก  ตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานหลักสูตร 

 

ปัจจัยด้านหลกัสูตร ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 
มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.หลักสูตรมีความหลากหลาย

และนาสนใจ 

6 

(12.5) 

24 

(50.0) 

16 

(33.3) 

1 

(2.1) 

- 

(-) 

47 

(97.9) 

3.74 0.71 มาก 

2.หลักสูตรสอดคลองกับความรู

และความสามารถ 

9 

(18.8) 

22 

(45.8) 

14 

(29.2) 

3 

(6.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.77 0.83 มาก 

3.หลักสูตรทําใหเกิดการพัฒนา

ความรูทางวิชาการ 

10 

(20.8) 

20 

(41.7) 

16 

(33.3) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.79 0.82 มาก 

4.ปจจัยดานหลักสูตรมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาทํางาน 

8 

(16.7) 

26 

(54.2) 

12 

(25.0) 

2 

(4.2) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.83 0.75 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.79 0.82 มาก 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานหลักสูตร มี

คาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.79  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการใน

ระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียงตามลําดับ

มาก-นอย  ไดแก  อันดหลักสูตรทําใหเกิดการพัฒนาความรูทางวิชาการ   มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.79  79  

ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก   อันดับสองคือ

หลักสูตรสอดคลองกับความรูและความสามารถ  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.77  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการ

เลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมาก     อันดับสามคือหลักสูตรมีความหลากหลาย

และนาสนใจ  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.74  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมาก     
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ตารางที ่20 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางานจําแนกตาม 

กกกกกกกกดานสถานท่ีตั้ง 

 

ปัจจัยด้านสถานทีต่ั้ง ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อยละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

ทําเลที่ต้ังเหมาะสม 5 

(10.4) 

15 

(31.3) 

17 

(35.4) 

8 

(16.7) 

3 

(6.3) 

48 

(100) 

3.22 1.06 ปาน

กลาง 

สถานที่ต้ังสะดวกตอการเดินทาง 5 

(10.4) 

9 

(18.8) 

22 

(45.8) 

8 

(16.7) 

4 

(8.3) 

48 

(100) 

3.06 1.06 ปาน

กลาง 

คาใชจายในการเดินทาง 3 

(6.3) 

10 

(20.8) 

27 

(56.3) 

7 

(14.6) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.15 0.82 ปาน

กลาง 

ปจจัยดานสถานที่ต้ังมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเขาทํางาน 

6 

(12.5) 

16 

(33.3) 

23 

(47.9) 

3 

(6.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.52 0.80 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม 3.24 0.95 ปาน

กลาง 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานสถานท่ีตั้ง มี

คาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.24  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการใน

ระดับปานกลาง  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอย   ไดแก    ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.22  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอ

การเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับปานกลาง    อันดับสองคือคาใชจายในการ

เดินทาง  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.15   ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับปานกลาง  อันดับสามคือสถานท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง  มีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.06    

ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับปานกลาง 
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ตารางที ่21 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของคณาจารยท่ี

กกกกกกกกตอบแบบสอบถามท่ีมีผลตอคณาจารยในการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน จําแนกตาม 

กกกกกกกกดานการประชาสัมพันธ 

 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์ ระดบัความสําคญั จํานวน 

(ร้อย

ละ) 

µ S.D. แปลผล 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

มีการประชาสัมพันธหลาย

ชองทาง 

2 

(4.2) 

19 

(39.6) 

24 

(50.0) 

2 

(4.2) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.40 0.74 ปานกลาง 

มีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว 2 

(4.2) 

13 

(27.1) 

28 

(58.3) 

4 

(8.3) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.22 0.75 ปานกลาง 

การประชาสัมพันธตําแหนงงาน

ที่วางชัดเจนครอบคลุม  และ

เขาใจงาย 

1 

(2.1) 

21 

(43.8) 

22 

(45.8) 

4 

(8.3) 

- 

(-) 

48 

(100) 

3.40 0.68 ปานกลาง 

ปจจัยดานการประชาสัมพันธมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกเขา

ทํางาน 

4 

(8.3) 

18 

(37.5) 

23 

(47.9) 

2 

(4.2) 

1 

(2.1) 

48 

(100) 

3.46 0.80 มาก 

 คาเฉลี่ยรวม 3.67 0.74 มาก 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกก จากตารางท่ี 21  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานการ

ประชาสัมพันธ มีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี 3.67  ซ่ึงหมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะ

วิทยาการจัดการในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย   ไดแก  อันมีการประชาสัมพันธหลายชองทางและการ

ประชาสัมพันธตําแหนงงานท่ีวางชัดเจนครอบคลุม  และเขาใจงาย  มีคาเฉล่ียเทากันอยูท่ี 3.40  ซ่ึง

หมายความวา   มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับปานกลาง  อันดับสอง

คือ.มีการติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็ว   มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.22  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางาน

ในคณะวิทยาการจัดการในระดับปานกลาง 
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ตารางที ่ 22  สรุป จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท้ังหมดท่ีมีผลตอ

กกกกกกกกกการตัดสินใจเลือกเขาในคณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารย 

 

ปัจจัยด้านต่างๆ µ S.D. แปรผล 

ดานคาจางเงินเดือนและสวัสดิการ 3.44 0.80 มาก 

ดานความกาวหนาในการทํางาน 3.81 0.97 มาก 

ดานความสัมพันธกับผูอื่น 3.31 0.91 ปานกลาง 

ดานลักษณะของอาชีพ 4.26 0.65 มากที่สุด 

ดานนโยบายและการบริหารงาน 3.53 0.77 มาก 

ดานสภาพแวดลอมการทํางาน 3.62 0.82 มาก 

ดานความมั่นคงในการทํางาน 3.88 0.64 มาก 

ดานการปกครองของผูบังคับบัญชา 3.70 0.92 มาก 

ดานการยอมรับนับถือ 3.85 0.78 มาก 

ดานความรับผิดชอบ 3.53 0.78 มาก 

ดานหลักสูตร 3.79 0.82 มาก 

ดานสถานที่ต้ัง 3.24 0.95 ปานกลาง 

ดานการประชาสัมพันธ 3.67 0.74 มาก 

กกกกกกกก 
กกกกกกกกจากตารางท่ี  22 พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานมากท่ีสุดคือปจจัย

ดานลักษณะของอาชีพ โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.26 หมายความวาปจจัยดานความคาดหวังมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจอยูในระดับมากท่ีสุด  และปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานนอยท่ีสุดคือ

ปจจัยดานสถานท่ีตั้ง โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.24 หมายความวาปจจัยดานคาใชจายมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของประชากรมีดังนี ้

1. งานท่ีทํามีปริมาณท่ีมากจนเกินไป 

2. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบริหาร 

3. ความสะดวกสบายในการเดินทาง  มาทํางาน 

4. อัตราคาจางท่ีไมเหมาะสมกับงานท่ีทํา 

5. อยากใหการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  มีความสะดวก และความปลอดภัย กก

กกกกกก  มากกวานี้ 

6. การเพิ่มความชัดเจนและชองทางการส่ือสารขอมูลในการดําเนินงานตางๆแกบุคลากรให

กกกกกก  มีประสิทธิภาพ 

7. ควรเพิ่มสวัสดิการ  และมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถ 

8. ท่ีพักของอาจารยควรสะดวกสบายมากกวาท่ีเปน  
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   บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

กกกกกกกก การศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ี

มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย  

กกกกกกกกประชากรประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนคณาจารยชาวไทยท่ีไมไดลาศึกษาตอของ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 60 ทาน    

กกกกกกกก เคร่ืองมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามท่ีประกอบไปดวย

คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม และ คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอปจจัย

ทางดานตางๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน ระยะเวลาการศึกษาตั้งวันท่ี 8  มิถุนายน  จนถึง  

12 ธันวาคม  2552  

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกก การวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ของคณาจารย” สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ 

ส่วนที1่ ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกซ่ึงประกอบไปดวยเพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  คาจางท่ีไดรับ 

(รวมคาลวงเวลา  และอ่ืนๆ)  ภูมิลําเนา  และสาขาวิชาท่ีสังกัด จากการศึกษาพบวาคุณลักษณะท่ัวไป

ของประชากรเปนดังนี้ 

เพศ 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิงคิดเปนรอยละ 58.3 และมีเพศ

ชายคิดเปนรอยละ 41.7 
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อายุ 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงอายุ 31 – 40 ป  มากท่ีสุด จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 

39.2  ชวงอายุมากกวา 51 ปข้ึนไป นอยท่ีสุด จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 4.1 

สถานภาพสมรส 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสสมรสแลวมากท่ีสุด  จํานวน 30 คน  คิดเปนรอย 

62.5  รองลงมาคือสถานภาพโสด จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 37.5 

ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ในระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 30 

คน  คิดเปนรอยละ 62.4  รองลงมาคือระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คนเทากัน  

คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 18.8 

ค่าจ้างทีไ่ด้รับ(รวมคาลวงเวลา และอ่ืนๆ) 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามมีคาจางท่ีไดรับ (รวมคาลวงเวลา และอ่ืนๆ) 15,001 – 22,000 บาท 

มากท่ีสุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 43.7  ต่ํากวา 15,000 บาท นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 6.3 

ภูมิลาํเนา 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาภาคกลางมากท่ีสุด  จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 62.5  

นอยท่ีสุดคือภาคเหนือ  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ 4.1 

สาขาวชิาทีสั่งกดั 

กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามสังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไปมากท่ีสุด  จํานวน 27  คน  

คิดเปนรอยละ 56.2  รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว  จํานวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 27.1  

สาขาวิชาการจัดการชุมชน  จํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 16.7 

 

ส่วนที2่dขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานใน คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ของคณาจารย 

กกกกกกกกจากปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจตางๆ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานลักษณะของอาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.26   ปจจัยดานความม่ันคง

ในการทํางาน  ปจจัยดานการยอมรับนับถือ  ปจจัยดานความกาวหนาในการทํางาน  ปจจัยดาน

หลักสูตร  ปจจัยดานการปกครองของผูบังคับบัญชา  ปจจัยดานการประชาสัมพันธ  ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมการทํางาน   ปจจัยดานความรับผิดชอบและปจจัยดานนโยบายและการบริหารงานมี

คาเฉล่ียเทากัน  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.88  3.85   



 58 

3.81   3.79   3.70  3.67   3.62และ3.53  ตามลําดับ  ปจจัย ดานความสัมพันธกับผูอ่ืนและปจจัยดาน

สถานท่ีตั้ง  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี  3.31และ

3.24  ตามลําดับ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

ปัจจัยด้านค่าจ้างเงินเดือนและสวสัดิการกกก 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานคาจางเงินเดือนและ

สวัสดิการอยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอย สามอันดับแรก  ไดแก  อัตราคาจางเงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมและ

มีการจายคาจางตามประสบการณทํางาน   เงินเดือนท่ีไดรับเพียงพอกับคาครองชีพและการปรับ

เงินเดือน เม่ือมีการปฏิบัติงานในระยะหนึ่งตามหลักเกณฑ   และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก 

หองน้ํา หองอาหารหองพัก ฯลฯ มีความพอเพียง สะดวกสบาย(จากตารางท่ี 4.8)   

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทาํงาน 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานความกาวหนาใน

การทํางานอยูในระดับมาก   ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย สามอันดับแรก  ไดแก   การสนับสนุน  ใหการศึกษา หรือฝกอบรม

เพิ่มเติม ตามหนาท่ีท่ีตองรับ   การเปดโอกาสใหแสดงออกถึงความสามารถและความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติการ  และการสนับสนุนใหเล่ือนตําแหนง(จากตารางท่ี 4.9) 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานความสัมพันธกับ

ผูอ่ืนอยูในระดับปานกลาง   ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย สามอันดับแรก  ไดแก  ความเปนมิตรกันเองของเพื่อนรวมงาน     

การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงานและความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน     และ

โอกาสรวมสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน(จากตารางท่ี 4.10) 

ปัจจัยด้านลกัษณะของอาชีพ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะของอาชีพ

อยูในระดับมากท่ีสุด    ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอย  ไดแกสอดคลองกับความรูความสามารถ    และ มีความภูมิใจกับงานท่ีได

ทํา(จากตารางท่ี 4.11)    
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ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานนโยบายและการ

บริหาร  อยูในระดับปานกลาง  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอยสามอันดับแรก  ไดแก  ผูบริหารใหความสําคัญกับการสรางความพึง

พอใจของผูใตบังคับบัญชาและแผนการดําเนินงานและนโยบายของคณะ    มีนโยบายตรวจสุขภาพ

ประจําป     และการมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานรวมกัน(จากตารางท่ี 4.12)   

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการทาํงาน 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมการ

ทํางาน  อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอยสามอันดับแรก  ไดแก   คุณภาพและปริมาณอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการ

ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมดานอากาศในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  และชวงเวลาในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสม(จากตารารงท่ี 4.13) 

ปัจจัยด้านความม่ันคงในการทาํงาน 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานความม่ันคงในการ

ทํางาน  อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

เรียงตามลําดับมาก-นอย  ไดแก สถานภาพและการเจริญเติบโตของคณะ    และช่ือเสียงและความ

เปนมาของคณะ (จากตารางท่ี 4.14)   

ปัจจัยด้านการปกครองของผู้บังคบับัญชา 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ กับปจจัยดานการปกครองของ

ผูบังคับบัญชา  อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย  ไดแก  ความนาเช่ือถือของผูบังคัญบัญชา    ผูบังคับบัญชามีความ

เปนกันเองในการปฏิบัติงาน  และผูบังคัญบัญชารับฟงความคิดเห็น(จากตารางท่ี 4.15)   

ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการไดรับการ

ยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการคือ  การเปนอาจารยในคณะเปนท่ียอมรับของสังคม(จากตารางท่ี 4.16) 
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ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานความรับผิดชอบ  

อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอย  ไดแก  มีโอกาสไดรับผิดชอบงานเพิ่มเติมเม่ือมีความสามารถเพิ่มข้ึน  และมี

โอกาสไดรับมอบหมายใหควบคุมงานท่ีสําคัญ(จากตารางท่ี 4.17)   

ปัจจัยด้านหลกัสูตร 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานหลักสูตรอยูใน

ระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียงตามลําดับ

มาก-นอย  ไดแก  หลักสูตรทําใหเกิดการพัฒนาความรูทางวิชาการ    หลักสูตรสอดคลองกับความรู

และความสามารถ  และหลักสูตรมีความหลากหลายและนาสนใจ(จากตารางท่ี 4.18) 

ปัจจัยด้านสถานทีต่ั้ง 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานสถานท่ีตั้ง   อยูใน

ระดับปานกลาง  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอย  ไดแก  ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม    คาใชจายในการเดินทาง    และสถานท่ีตั้งสะดวก

ตอการเดินทาง (จากตารางท่ี 4.19)   

ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์ 

กกกกกกกกผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการประชาสัมพันธ 

อยูในระดับมาก  ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียง

ตามลําดับมาก-นอย  ไดแก   มีการประชาสัมพันธหลายชองทางและการประชาสัมพันธตําแหนง

งานท่ีวางชัดเจนครอบคลุม  และเขาใจงาย    และมีการติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็ว(จากตารางท่ี 4.20)   

 

อภิปรายผล 
กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย” อภิปรายผลการวิจัย  สามารถแบงเปน 2 ดาน คือ 

กกกกกกกก1. ข้อจํากดัในการวจัิย 

                เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมได

ขอมูลท่ีครบถวน และประชากรท่ีศึกษานั้นก็เปนประชากรท่ีครอบคลุมเพราะมีจํานวนท่ีใกล 

เคียงกับจํานวนของประชากรท้ังหมด 

กกกกกกกกขอจํากัดในการทําวิจัยในดานเวลา   อาจารย บางคนเรงรีบในการตอบแบบสอบถามอีก

ท้ังไมมีเวลาเปนเหตุทําใหขอมูลท่ีไดบิดเบือนจากความเปนจริง   จึงสงผลใหไมสามารถเก็บ
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แบบสอบถามไดครบตามจํานวนท่ีกําหนด     ดังนั้นผูศึกษาควรแกไขโดยการหาเวลาท่ีอาจารยวาง

พอไมเรงรีบใชเวลานั้นในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสมบูรณ 

กกกกกกกก2. ผลการวจัิย 

กกกกกกกก การศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ของคณาจารย  ไดผลวิจัยนํามาอภิปรายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

กกกกกกกกอภิปรายกับแนวทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขา

ทํางานของคณาจารย  ขอคนพบจากตาราง กกจากตารางท่ี 4.11  พบวาผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะของอาชีพมีคาเฉล่ียรวมอยูท่ี  4.26  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการ

เลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมากท่ีสุด    ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

เขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการเรียงตามลําดับมาก-นอย  ไดแก      สอดคลองกับความรู

ความสามารถ  มีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.27  ซ่ึงหมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการ

จัดการในระดับมากท่ีสุด   อันดับสองคือมีความภูมิใจกับงานท่ีไดทํา   มีคาเฉล่ียอยูท่ี  4.21  ซ่ึง

หมายความวา  มีผลตอการเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการในระดับมากท่ีสุดกซ่ึงสถานะ

ของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือของสังคมท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี             

ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะของอาชีพมากท่ีสุด 

กกกกกกกกผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ของคณาจารย พบวาปจจัยดานลักษณะของอาชีพสงผลตอการตัดสินใจเลือก

เขาทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด และปจจัยดานสถานท่ีตั้งนอยท่ีสุดซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ขัดแยง

กับวิจัยเร่ืองปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท  อลงกรณหองเย็น  จํากัด  ของชวาล  นิ่ม

พิจารณ(2548) ซ่ึงผลการศึกษาพบวาพนักงานรายวันสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจดาน

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานมากท่ีสุดซ่ึงแตกตางจากงานวิจัยท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีไดผลการศึกษา

พบวา คณาจารยใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะของอาชีพมากท่ีสุด   ทําใหพบวา  เหตุผลท่ีการ

วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ของคณาจารย  ขัดแยงกับงานวิจัยตางท่ีเกี่ยวของนั้นเนื่องมาจากความแตกตางในลักษณะของอาชีพ   

ซ่ึงในแตละอาชีพจะใหความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกก1. ข้อเสนอแนะจากการทาํวจัิย 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1dจากการวิจัยพบวา    คณาจารยใหความสําคัญในปจจัยดานสถานท่ี

ตั้งอยูในระดับนอยท่ีสุดคืออยูในระดับปานกลาง  ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับปจจัย

ดานสถานท่ีตั้ง  เพื่อเปนการจูงใจใหเกิดการตัดสินใจเลือกเขามาทํางาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2dจากการวิจัยพบวา    คณาจารยใหความสําคัญในปจจัยดานลักษณะของ

อาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด  ดังนั้นทางคณะจึงควรมีนโยบายในการพัฒนาใหการสนับสนุนเพิ่ม

ความรู  และความสามารถเพื่อเปนการเตรียมพรอมกับการเจริญเติบโตในอนาคต 

กกกกกกกก2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1dควรมีการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆเพิ่มเติม  และติดตามอิทธิตางๆท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเพิ่มมากข้ึน  เชน  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 

2.2dควรมีการศึกษาใหครอบคลุมถึงพนักงานในสายงานตางๆ  ของคณะ

วิทยาการจัดการ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารงาน  และการวางแผนในอนาคตเพิ่มมากข้ึน     

 

 

 

กกกกกกกก  
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เลขที่แบบสอบถาม...........

                          แบบสอบถาม

เรื�อง  ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทํางานในคณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารย์

                    แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิผล 

ตอการตัดสินใจเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย เพื่อสามารถนํา

ขอมูลการวิจัยในครั้งนี้มาใชในการวางแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตอไป

          ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะห  เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  

และแสดงความคิดเห็นอันเปนประโยชนเพื่อใชในการศึกษาตอไป

นายธีรวัฒน  หวานรอบรู

                 ผูศึกษา

คําชี�แจง

1.  แบบสอบถามแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้

สวนที่1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

สวนที่2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานใน

                คณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารย

สวนที่3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอการเลือกทํางานใน

               คณะวิทยาการจัดการ ของคณาจารย 

2.  โปรดใสเครื่องหมาย / ใน (  ) ที่ตรงกับความเปนจริง

3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในครั้งนี้จะเก็บไวเปนความลับเพื่อการศึกษาเทานั้น



ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

คําชี�แจง: โปรดใสเครื่องหมาย / ใน (  ) ที่ตรงกับความเปนจริง

1. เพศ

     (  ) ชาย  (  ) หญิง

2. อายุ

     (  ) 20 - 25  ป (  ) 41-50 ป

     (  ) 26-30 ป (  ) มากกวา 51 ปขึ้นไป

     (  ) 31-40 ป

3. สถานภาพ

     (  ) โสด (  ) หยาราง

     (  ) สมรส  (  ) หมาย

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

     (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท

     (  ) ปริญญาเอก

5. คาจางที่ไดรับ  (รวมคาลวงเวลา และอื่นๆ)

     (  ) ต่ํากวา 15,000 บาท (  ) 22,001-29,000 บาท

     (  ) 15,001-22,000 บาท (  ) มากกวา 29,001 บาทขึ้นไป

6. ภูมิลําเนา

     (  ) ภาคเหนือ (  ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     (  ) ภาคกลาง (  ) ภาคใต

     (  ) ภาคตะวันตก (  ) ภาคตะวันออก

7.  สาขาวิชาที่สังกัด

    (  )สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (  )สาขาวิชาการจัดการชุมชน

   (  )สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว



ส่วนที�2 ข้อมูลเกี�ยวกับปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้าทํางานในคณะวิทยาการจัดการ

คําชี�แจง: ทานคิดวา ปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกเขาทํางาน

ในคณะวิทยาการจัดการมากนอยเพียงใด โปรดใสเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด

    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทํางาน ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

  8.     ด้านค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ

8.1   อัตราคาจางเงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสม

8.2   การปรับเงินเดือน เมื่อมีการปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง

        ตามหลักเกณฑ

8.3    เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอกับคาครองชีพ

8.4   สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก หองน้ํา หองอาหาร

        หองพัก ฯลฯ มีความพอเพียง สะดวกสบาย

8.5   มีการจายคาจางตามประสบการณทํางาน

8.6   มีการจายโบนัสทุกป

8.7   ทานคิดวาปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการมีอิทธิพล

        ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 9.     ด้านความก้าวหน้าในการทํางาน

9.1   การสนับสนุน  ใหการศึกษา หรือฝกอบรมเพิ่มเติม

         ตามหนาที่ที่ตองรับ

9.2   การเปดโอกาสใหแสดงออกถึงความสามารถ

         และความคิดเห็นในการปฏิบัติการ

9.3   การสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนง

9.4   ทานคิดวาปจจัยดานความกาวหนาในการทํางาน

        มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน



 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทํางาน ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

  10.    ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื�น

10.1   การสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน

10.2   ความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน

10.3   ความเปนมิตรกันเองของเพื่อนรวมงาน

10.4   โอกาสรวมสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน

10.5   ทานคิดวาปจจัยดานความสัมพันธกับผูอื่นมีอิทธิพล

       ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 11.   ด้านลักษณะของอาชีพ

11.1   มีความภูมิใจกับงานที่ไดทํา

11.2   สอดคลองกับความรูความสามรถ

11.3   ทานคิดวาปจจัยดานลักษณะของอาชีพมีอิทธิพล

           ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

  12.  ด้านนโยบายและการบริหารงาน

12.1  มีนโยบายตรวจสุขภาพประจําป

12.2  ผูบริหารใหความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจ

         ของผูใตบังคับบัญชา

12.3  แผนการดําเนินงานและนโยบายของคณะ

12.4  ระเบียบขอบังคับของคณะมีความชัดเจน

12.5  การมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานรวมกัน

12.6  การมอบหมายงานตรงตามความรูความสามารถ

12.7  ความชัดเจนของงานที่ไดรับมอบหมาย

12.8 ทานคิดวาปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน

          มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน



 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทํางาน ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

  13.  ด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน

13.1  สภาพแวดลอมดานเสียงในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

13.2  สภาพแวดลอมดานอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

13.3  สภาพแวดลอมดานแสงในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

13.4  คุณภาพและปริมาณอุปกรณเครื่องมือที่ใช

         ในการปฏิบัติงาน

13.5  ชวงเวลาในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม

13.6  ทานคิดวาปจจัยดานสภาพแวดลอมการทํางาน

          มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

  14.  ด้านความมั�นคงในการทํางาน

14.1  ชื่อเสียงและความเปนมาของคณะ

14.2  สถานภาพและการเจริญเติบโตของคณะ

14.3  ทานคิดวาปจจัยดานความมั่นคงในการทํางาน

          มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

  15.  การปกครองของผู้บังคับบัญชา

15.1  ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองในการปฏิบัติงาน

15.2  ผูบังคัญบัญชารับฟงความคิดเห็น

15.3  การชี้แนะ ใหความรู ความเขาใจในงานที่ปฏิบัติอยู

15.4  การตัดสินอยางมีเหตุผล

15.5  ความเปนธรรมของการพิจารณาผลงาน

15.6  ความนาเชื่อถือของผูบังคัญบัญชา

15.7  ทานคิดวาปจจัยดานการปกครองของผูบังคัญบัญชา

         มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 16.  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

16.1การเปนอาจารยในคณะเปนที่ยอมรับของสังคม

16.2 ทานคิดวาปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ

         มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน



 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทํางาน ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

 17.  ด้านความรับผิดชอบ

17.1  มีโอกาสไดรับมอบหมายใหควบคุมงานที่สําคัญ

17.2  มีโอกาสไดรับผิดชอบงานเพิ่มเติมเมื่อมี

          ความสามารถเพิ่มขึ้น

17.3  ทานคิดวาปจจัยดานความรับผิดชอบมีอิทธิพล

          ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

  18.  ด้านหลักสูตร

18.1  หลักสูตรมีความหลากหลายและนาสนใจ

18.2  หลักสูตรสอดคลองกับความรูและความสามารถ

18.3 หลักสูตรทําใหเกิดการพัฒนาความรูทางวิชาการ

18.4  ทานคิดวาปจจัยดานหลักสูตรมีอิทธิพลตอ

         การตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

  19.  ด้านสถานที�ตั�ง

19.1  ทําเลที่ตั้งเหมาะสม

19.2 สถานที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง

19.3  คาใชจายในการเดินทาง

19.4 ทานคิดวาปจจัยดานสถานที่ตั้งมีอิทธิพล

       ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 20.  ด้านการประชาสัมพันธ์

20.1  มีการประชาสัมพันธหลายชองทาง

20.2  มีการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว

20.3 การประชาสัมพันธตําแหนงงานที่วางชัดเจน

        ครอบคลุม  และเขาใจงาย

20.4 ทานคิดวาปจจัยดานการประชาสัมพันธมีอิทธิพล

       ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

ส่วนที� 3  ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



ส่วนท3ี ปัญหาและข้อเสนอแนะ

คําชี�แจง: โปรดทําเครื่องหมาย /  แสดงระดับปญหาที่ทานพบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ  ดังตอไปนี้

          ปญหาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ                          ระดับของปญหาที่พบ

      เลือกเขาทํางานในคณะวิทยาการจัดการ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

21.  เงินเดือนไมเหมาะสมกับงานที่ทํา

22.  งานที่ทํามีปริมาณมาก

23.  กฎระเบียบที่เครงครัด

24.  สวัสดิการไมจูงใจ

25.  ความรับผิดชอบมีมากเกินไป

26.  ขาดการสื่อสารในองคกร

27. งานไมนาสนใจ

28.  ไมไดรับผิดชอบในงาน

29.  หัวหนางานใชอารมณในการทํางาน

30.  ความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน

31.  งานที่ทํายากเกินไป

32.  ไมมีการสนับสนุนใหการศึกษา  

        หรือฝกอบรมเพิ่มเติม

33.  หลักสูตรที่เปดสอนไมนาสนใจ

34.  สถานที่ตั้งไมสะดวกตอการเดินทาง

35.  ขาดการประชาสัมพันธที่ดี

36.  อื่นๆ โปรดระบ.ุ..............................

37.  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อใหทานเกิดความพึงพอใจ

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................



ส่วนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

คําชี�แจง: โปรดใสเครื่องหมาย / ใน (  ) ที่ตรงกับความเปนจริง

1. เพศ

     (  ) ชาย  (  ) หญิง

2. อายุ

     (  ) 20 - 25  ป (  ) 41-50 ป

     (  ) 26-30 ป (  ) มากกวา 51 ปขึ้นไป

     (  ) 31-40 ป

3. สถานภาพ

     (  ) โสด (  ) หยาราง

     (  ) สมรส  (  ) หมาย

4. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

     (  ) ปริญญาตรี (  ) ปริญญาโท

     (  ) ปริญญาเอก

5. คาจางที่ไดรับ  (รวมคาลวงเวลา และอื่นๆ)

     (  ) ต่ํากวา 15,000 บาท (  ) 22,001-29,000 บาท

     (  ) 15,001-22,000 บาท (  ) มากกวา 29,001 บาทขึ้นไป

6. ภูมิลําเนา

     (  ) ภาคเหนือ (  ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     (  ) ภาคกลาง (  ) ภาคใต

     (  ) ภาคตะวันตก (  ) ภาคตะวันออก

7.  สาขาวิชาที่สังกัด

    (  )สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (  )สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว

   (  )สาขาวิชาการจัดการชุมชน (  )สาขาวิชาการตลาด

    (  )สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก  (  )สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

   (  )สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร



ระดับแรงจูงใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

  7.     ดานคาจางเงินเดือนและสวัสดิการ

7.1   อัตราคาจางเงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสม

7.2   การปรับเงินเดือน เมื่อมีการปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง

        ตามหลักเกณฑ

7.3    เงินเดือนที่ไดรับเพียงพอกับคาครองชีพ

7.4   สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก หองน้ํา หองอาหาร

        หองพัก ฯลฯ มีความพอเพียง สะดวกสบาย

7.5   มีการจายคาจางตามประสบการณทํางาน

7.6   มีการจายโบนัสทุกป

7.7   ทานคิดวาปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการมีอิทธิพลตอ

        การตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 8.     ดานความกาวหนาในการทํางาน

8.1   การสนับสนุน  ใหการศึกษา หรือฝกอบรมเพิ่มเติม

         ตามหนาที่ที่ตองรับ

8.2   การเปดโอกาสใหแสดงออกถึงความสามารถ

         และความคิดเห็นในการปฏิบัติการ

8.3   การสนับสนุนใหเลื่อนตําแหนงตามความรูความสามารถ

8.4   ทานคิดวาปจจัยดานความกาวหนาในการทํางาน

        มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน



   ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทํางาน ระดับแรงจูงใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

  13.  ดานความมั่นคงในการทํางาน

13.1  ชื่อเสียงและความเปนมาของคณะ

13.2  สถานภาพและการเจริญเติบโตของคณะ

13.3  ทานคิดวาปจจัยดานความมั่นคงในการทํางาน

          มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

  14.  การปกครองของผูบังคับบัญชา

14.1  ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองในการปฏิบัติงาน

14.2  ผูบังคัญบัญชารับฟงความคิดเห็น

14.3  การชี้แนะ ใหความรู ความเขาใจในงานที่ปฏิบัติอยู

14.4  การตัดสินอยางมีเหตุผล

14.5  ความเปนธรรมของการพิจารณาผลงาน

14.6  ความนาเชื่อถือของผูบังคัญบัญชา

14.7  ทานคิดวาปจจัยดานการปกครองของผูบังคัญบัญชา

         มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 15.  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ

15.1 เปนที่ยอมรับของสังคม

15.2 ทานคิดวาปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ

         มีอิทธิพลการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน

 16.  ดานความรับผิดชอบ

16.1  มีโอกาสไดรับมอบหมายใหควบคุมงานที่สําคัญ

16.2  มีโอกาสไดรับผิดชอบงานเพิ่มเติมเมื่อมี

          ความสามารถเพิ่มขึ้น

16.3  ทานคิดวาปจจัยดานความรับผิดชอบมีอิทธิพล

          ตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางาน
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือและนามสกุล  นายธีรวัฒน  หวานรอบรู  

ท่ีอยู                            112  หมู 6  ตําบลหนองพอก  อําเภอธวัชบุรี   จังหวัดรอยเอ็ด                    

ดดดดดดดดดดดดดดดดดรหัสไปรษณีย 45170 

E-mail Address  tatravee_sweet@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2548 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 

   จังหวัดรอยเอ็ด สายวิทย-คณิต 

             พ.ศ.2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   

ดดดดดดดดดดดดดดดดดท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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