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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
การเลือกงาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง คือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสี เทอรน ระดับปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 4 ทีม่ รี ายนามเปนผูส าํ เร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554
จํานวน 218 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูลไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกงานของบัณฑิตสูงทีส่ ดุ คือ 1) ปจจัยดานคาจางและผลประโยชน
ตอบแทน ซึ่งเปนความตองการมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ 2) ปจจัยดานขนาดองคกร ความเปนองคกร
ขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) 3) ปจจัยดานโอกาสกาวหนาในงาน การมีโอกาสในการบรรจุ
เปนพนักงานประจํา 4) ปจจัยดานลักษณะงานที่ตรงกับความสามารถ 5) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของงาน คือ
ความตองการมีความปลอดภัย 6) ปจจัยดานความมั่นคงขององคกร คือ ความตองการความนาเชื่อถือ 7) ปจจัย
ดานระยะทางในการเดินทาง คือ ความตองการความสะดวกในการเดินทาง และ 8) ปจจัยดานชื่อเสียงองคกร
คือความตองการทํางานในสถานประกอบการที่เปนที่รูจักของคนทั่วไป สวนการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคล กับปจจัยภายนอกทีม่ ผี ลตอการเลือกงาน พบวา 1) ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกบั ความตองการทํางาน
ที่มีลําดับขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน 2) ปจจัยดานอายุ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในองคกร
ขนาดเล็ก (จํานวนพนักงาน นอยกวา 50 คน) 3) ปจจัยทางดานประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับงาน
ทีเ่ ลือกจะตองมีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑทเี่ ปนธรรมในการเลือ่ นตําแหนง 4) ปจจัยทางดานเพศมีความสัมพันธ
กับสถานประกอบการที่เลือกจะตองมีความมั่นคง และ 5) ปจจัยทางดานประสบการณทํางานมีความสัมพันธ
กับสถานประกอบการที่เลือกตองมีการจัดวางสถานที่อยางเปนระเบียบ
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Abstract
The purposes of the research were; 1) to study the factors influencing the choice of job for Bachelor
Graduates, The Far Eastern University and 2) to study the relationship between personal factors and
external factors that influence the choice of job of Bachelor Graduates. The study was a survey research.
The research sample consisted of 218 fourth year students in The Far Eastern university whose names
are graduates in the academic year 2011. The employed research instrument was a questionnaire.
Statistical procedures for data analysis were the Percentage, Mean, Standard deviation and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient.
The result showed wages and earnings factor that is 1) the need to earn enough for cost of living
had 2) size of organization that is large size organization (more than 500 employees) 3) opportunity of
work process factor that was the chance to be accepted as full time staff 4) job description factor that is
the need of work stability 5) the job environment factor that was the need for safety 6) the organization
stability factor that was the need of credibility 7) distance for journey factor that was the need for ease of
journey and 8) reputable organization factor’s. The result showed that the testing of relationship between
personal factors with external factor affecting in the choice of work found that 1) gender factor had
positive correlation with need of obvious work sequence process 2) Age factor had positive correlation
with decision to work in small size organization (less than 50 employees) 3) work experience factor had
positive correlation with choice of the work must be equitable and have justified rules for promoting 4)
gender factor had positive correlation with organization stability and 5) work experience had correlation
with the standardized work place.
Keywords
Factors Affecting in the Choice of Work, Undergraduate Student, the Far Eastern University
บทนํา
ประเทศไทยประสบกับปญหาทางดานสถานการณทางการเมืองและสถานการณวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งสงผล
กระทบตอบรรยากาศการคาและการลงทุนในประเทศและสงผลตอภาวะทางดานแรงงานโดยตรง ศูนยพยากรณ
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยถึงแนวโนมเศรษฐกิจภูมิภาคในป พ.ศ. 2557 โดยคาดวา
เศรษฐกิจภูมิภาคจะเติบโตได 2.5% ขณะที่แนวโนมเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคจะมีการเติบโตดังนี้ ภาคกลาง
(รวมภาคตะวันออก-ตะวันตก) 3.2% กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.4% ภาคใต 2.0% ภาคเหนือ 1.9% และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1.5% โดยปจจัยบวกที่ยังชวยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค ไดแก การคาชายแดน
จํานวนนักทองเทีย่ ว การเรงเบิกจายงบประมาณ และสถานการณเศรษฐกิจโลกเริม่ มีการฟน ตัว สวนปจจัยลบทีส่ าํ คัญ
ไดแก ปญหาการเมืองขาดเสถียรภาพ ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แนวโนมราคาพืชผลทางการ
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เกษตรชะลอตัวลง ปญหาภัยธรรมชาติ ราคาสินคาอุปโภค-บริโภคที่สูงขึ้น และงบประมาณการลงทุนภาครัฐ
ที่ยังลาชา เปนตน (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2557)
จากขอมูลประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ประชากรคาดประมาณ ณ กลางป พ.ศ. 2557
(กรกฎาคม) โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา มีจํานวนประชากรทั้งหมด 64,871,000
คน โดยแบงเปนเพศชาย 31,542,000 คน และเพศหญิง 33,329,000 คน โดยมีจํานวนประชากรแยกตามภาค
ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 7,980,000 คน ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) 18,142,000 คน ภาคเหนือ 11,313,000 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18,666,000 คน ภาคใต 8,770,000 คน โดยมีจํานวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุระหวาง
15-59 ป จํานวนทั้งสิ้น 42,989,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 66.26 ของจํานวนประชากรทั้งหมด (มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557)
ทั้งนี้ในภาพรวมปจจัยที่สงผลกระทบตอการวางงานระดับปริญญาตรีในป พ.ศ. 2556 หรือกลุมแรงงาน
ทีจ่ บการศึกษาใหมเกิดจากการทีน่ ายจางนิยมจางแรงงานทีม่ ที กั ษะ ประสบการณและคุณสมบัตติ รงกับตําแหนงงาน
ในขณะทีแ่ รงงานจบใหมเลือกสมัครงานทีต่ นมีความสนใจเทานัน้ นอกจากนีย้ งั เปนผลมาจากการชะลอการจางงาน
ใหม ซึ่งเปนผลมาจากการปรับฐานเงินเดือนขาราชการระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท ทําใหภาคเอกชนตอง
ปรับเงินเดือนตามไปดวย และแรงงานใหมที่หางานไมไดหรือตองการอิสระในการทํางานจึงหันไปประกอบธุรกิจ
สวนตัวที่ใหคาตอบแทนที่สูงกวา ดังนั้นภาวะวางงานและสภาพตลาดขาดแคลนแรงงานจึงทวีความรุนแรงขึ้น
(กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย, 2557)
สําหรับการคาดการณแรงงานในป พ.ศ. 2557 ยังคงสะทอนปญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย
โดยเฉพาะแรงงานทีม่ คี วามสามารถสูง แรงงานทีม่ ที กั ษะ หรือมีความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ทีเ่ ปนทีต่ อ งการขององคกร
ตางๆ ในระดับปฏิบตั กิ ารไปจนถึงระดับบริหาร อัตราการเจริญเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนคาดวา จะอยูป ระมาณ
4% อันเนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่าและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเพิ่มรายไดของประชาชน
อยางไรก็ดีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศไทยตองการการสนับสนุนดานแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบาน เพื่อลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน (Low-Skilled Labor) ในขณะที่ภาครัฐควรสงเสริมใหมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานระดับปฏิบัติการ (Semi to Skilled Labor) อยางตอเนื่องในขณะที่ภาคการศึกษาควรสรางบุคลากร
ที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง (กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย, 2557)
จากรายงานสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (มกราคม พ.ศ. 2557) โดยสํานักงานสถิตแิ หง
ชาติ พบวาระดับการศึกษาทีม่ ผี วู า งงานมากทีส่ ดุ คือ ระดับอุดมศึกษา 1.13 แสนคน รองลงมาคือระดับประถมศึกษา
7.2 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา ผูวางงานระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมากที่สุด
3.1 หมืน่ คน รองลงมาคือผูท ไี่ มมกี ารศึกษาและตํา่ กวาประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาเพิม่ ขึน้ เทากัน 2.7 หมืน่ คน
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557ก)
จากประมาณการประชากร จําแนกตามเพศและจังหวัด ป พ.ศ. 2543 - 2563 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวา ในป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม จะมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,619,637 คน จําแนกเปนเพศชาย 800,237
คน เพศหญิง 819,400 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) โดยมีอัตราการวางงานเฉลี่ย 0.8% (อัตราการวางงาน
ของประเทศ 0.7% อัตราการวางงานของภาคเหนือ 0.6%) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557 ข)
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ศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหกบั นักศึกษา รวมทัง้ พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเพือ่ ใหตอบสนองตอตลาดแรงงาน และมีคณ
ุ ภาพ
เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ โดยศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีหนาที่ใหบริการ
อบรมเทคนิคการสมัครงาน และการสัมภาษณงาน บริการขอมูลตําแหนงงานวาง จากแหลงตางๆ บริการใหคาํ ปรึกษา
ทางดานตางๆ เชน ปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว เปนตน บริการแบบทดสอบทางดานจิตวิทยา จัดการอบรมเตรียม
ความพรอมกอนการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพใหแกนกั ศึกษาทีก่ าํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (เสฏฐวุฒิ หนุม คํา, 2556,
การสื่อสารสวนบุคคล) ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของ
ทางศูนยฯ ใหสอดคลองกับความตองการของบัณฑิตที่มาใชบริการในรุนตอๆ ไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเลือกงาน ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- คณะที่จบการศึกษา
- เกรดเฉลี่ย
- ประสบการณทํางาน
- รายไดครอบครัว

การเลือกงาน
ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

ปจจัยภายนอก
- ชื่อเสียงองคกร
- ลักษณะงานที่ตรงกับความสารถ
- ขนาดขององคกร
- ระยะทางในการเดินทาง
- โอกาสกาวหนาในงาน
- คาจางและผลประโยชนตอบแทน
- ความมั่นคงขององคกร
- สภาพแวดลอมของงาน
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วิธีการวิจัย
ประชากร
กลุมประชากร คือ กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนทุกคณะที่มีรายนามเปนผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2554 รวม 5 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะบริหารรัฐกิจ และคณะนิเทศศาสตร รวมทั้งสิ้น 482 คน (มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สํานักบริการ
การศึกษา, 2554)
กลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ใชสูตรในการคํานวณดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
จากตารางสุมกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ 218 คน หลังจากนั้นทําการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงประชากรจําแนก
ตามคณะที่ศึกษาออกเปน ทั้งสิ้น 5 ชั้นภูมิ (คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะบริหารรัฐกิจ คณะนิเทศศาสตร)
จากนัน้ ทําการสุม โดยการสุม ตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เนือ่ งจากจํานวนประชากร
ในแตละคณะไดมกี ารจัดทําบัญชีรายชือ่ จัดเรียงตามรหัสนักศึกษาอยางเปนระบบอยูแ ลว ในการสุม จึงทําการคํานวณ
หาชวงเวน (Interval) ระหวางประชากร หลังจากนั้นจะทําการสุมหมายเลขเริ่มตนจากบัญชีรายชื่อของประชากร
ทั้งหมดในแตละคณะจนครบ 218 ตัวอยาง
เครื่องมือในการเก็บขอมูล
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนสวนที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ คณะที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย ประสบการณทํางาน รายได ตําแหนงงานที่สมัคร ประเภทของผูสมัครงาน
สวนที่ 2 เปนสวนทีส่ าํ รวจถึงปจจัยภายนอกทีม่ แี นวโนมของการเลือกงาน ไดแก ชือ่ เสียงองคกร ลักษณะงาน
ที่ตรงกับความสามารถ ขนาดขององคกร ระยะทางในการเดินทาง โอกาสกาวหนาในงาน คาจางและผลประโยชน
ตอบแทน ความมั่นคงขององคกร
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และ
ตัวแปรตาม ดวยการหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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ปจจัยทีม่ ผี ลตอการเลือกงานของบัณฑิตในดานชือ่ เสียงองคกร พบวา ปจจัยในประเด็นสถานประกอบการ
ทีเ่ ลือกเปนทีร่ จู กั ของคนทัว่ ไปมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตมากทีส่ ดุ สําหรับปจจัยทางดานลักษณะงานทีต่ รงตาม
ความสามารถนั้น พบวาบัณฑิตตองการงานที่มีความมั่นคงมากที่สุด รองลงมาคือ งานที่ตัวเองมีความถนัด และ
ในดานขนาดขององคกรนัน้ พบวา องคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึน้ ไป ) มีผลตอการตัดสินใจเลือก
งานของบัณฑิต
สําหรับในประเด็นดาน ระยะทางในการเดินทางพบวา บัณฑิตตองการทํางานในสถานประกอบการที่
สะดวกในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาคือสถานประกอบการอยูใกลที่พัก ในสวนของดานโอกาสกาวหนาในงาน
พบวา บัณฑิตใหความสนใจกับงานที่มีโอกาสในการบรรจุเปนพนักงานประจํามากที่สุด สําหรับในเรื่องคาจางและ
ผลตอบแทนนั้น พบวา บัณฑิตใหความสนใจงานที่มีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพเปนหลัก ในดานความมั่นคง
ขององคกรนั้น พบวาความนาเชื่อถือของสถานประกอบการเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ในสวนของสิ่งแวดลอมในการ
ทํางานนั้นพบวา ความปลอดภัยของสถานประกอบการเปนปจจัยหลักในการเลือกงานทําเชนกัน
2. วัตถุประสงคขอ ที่ 2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกทีม่ ผี ล
ตอการเลือกงาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
2.1 เพศมีความสัมพันธกับความตองการทํางานที่มีลําดับขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน งานที่
เลือกจะตองมีความเหมาะสมระหวางปริมาณงานและเงินเดือนที่ไดรับ งานที่เลือกจะตองมีเวลาทํางานที่เปนปกติ
และสถานประกอบการที่เลือกจะตองมีความมั่นคง
2.2 อายุ มีความสัมพันธกบั การเลือกงานโดยพิจารณาจากความยากงายของงานและ องคกรขนาดเล็ก
มีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน
2.3 ประสบการณทาํ งาน มีความสัมพันธกบั งานทีเ่ ลือกจะตองมีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑทเี่ ปน
ธรรมในการเลื่อนตําแหนง และสถานประกอบการที่เลือกตองมีการจัดวางสถานที่อยางเปนระเบียบ
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
งานที่มีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ เปนองคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป)
เปนอาชีพที่มั่งคง มีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจํา มีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเลื่อน
ตําแหนง และมีความปลอดภัยในการทํางาน สอดคลองกับระดับความตองการความมัน่ คงปลอดภัย (Safety Needs)
(Huitt, 2007) ทีว่ า เมือ่ ความตองการทางกายภาพ (บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตามทีต่ งั้ ใจ)ไดรบั การตอบสนองในระดับ
ที่พอเพียง ความตองการความมั่นคงปลอดภัยจะมีผลตอพฤติกรรม ซึ่งเห็นไดจากความตองการทํางานในองคกร
ขนาดใหญ ไดรบั การบรรจุเปนพนักงานประจํา และไดรบั ความเปนธรรมในการเลือ่ นตําแหนง อีกทัง้ ยังสอดคลองกับ
ความตองการขัน้ พืน้ ฐานตามทฤษฏี ERG ของ แอลเดอรเฟอร ทีว่ า เปนความตองการทีจ่ าํ เปนในการอยูร อดของชีวติ
ไดแกความตองการอาหาร นํ้า ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี คาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลตางๆ
(ERG motivation theory alderfer, n.d.)ซึ่งเทียบไดกับความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)
ของ มาสโลว (Williams, 2003) นอกจากนี้ จากปจจัยในเรือ่ งของงานทีม่ รี ายไดทเี่ พียงพอกับคาครองชีพยังสอดคลอง
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กับปจจัยคํ้าจุน ตามทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg ในประเด็นปจจัยดานเงินเดือน หรือคาตอบแทน ซึ่งเปน
ประเด็นหนึ่งที่ชวยใหเกิดปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ซึ่งสงผลถึงปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน (Hygiene)
(ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก, 2555)
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเลือกงาน
ในสวนของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเลือกงานนั้นพบวา
ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกบั ความตองการทํางานทีม่ ลี าํ ดับขัน้ ตอนการทํางานชัดเจน และมีปริมาณงานทีเ่ หมาะสม
กับเงินเดือนที่ไดรับ และตองการทํางานที่มีความมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมาสโลว (Williams, 2003)
ในประเด็นความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ทั้งนี้บัณฑิตที่เคยมีประสบการณทํางานมากอนจะ
ใหความสนใจในเรื่อง ความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี
สองปจจัยของ Herzberg (ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก , 2555) เนือ่ งจาก การเลือ่ นตําแหนง ถือเปนความกาวหนา
(Advancement) ซึง่ เปนปจจัยจูงใจขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ ความเปนธรรมในการเลือ่ นตําแหนงก็สอดคลองกับปจจัยคํา้ จุน
ในประเด็น เทคนิคการนิเทศ (Supervision Technical) ซึ่ง หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนิน
งานหรือความยุติธรรมในการบริหาร ซึ่งถือเปนปจจัยคํ้าจุนที่สําคัญ
ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมสนใจในปจจัยคํ้าจุนอื่นๆที่สงผลใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน อาทิ นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน แตกลับใหความสนใจกับขนาดขององคกรและจํานวนวันในการทํางานเปนหลัก
ซึง่ ถือวายังคงอยูใ นกลุม แรงจูงใจเบือ้ งตน (Deficit motive or D Motive) นับเปนแรงจูงใจในระดับตํา่ โดยยังไมมกี าร
กําหนดเปาหมายในการทํางานซึ่งถือเปนแรงจูงใจในระดับสูง (Growth Motive)
สรุป
ลักษณะงานที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตมากที่สุด คือ งานที่มีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ
เปนองคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) เปนอาชีพที่มั่งคง มีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจํา
มีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง และมีความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น
ศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ซึ่งมีหนาที่ใหบริการอบรมเทคนิคการสมัครงาน และ
การสัมภาษณงาน บริการขอมูลตําแหนงงานวาง จากแหลงตางๆ ควรกําหนดลักษณะงานตามความถนัดเฉพาะดาน
ของนักศึกษาในแตละคณะและสาขาวิชา งานที่มีการแนะนําจะตองเปนองคกรขนาดใหญ หรือเปนงานที่มี
ความมั่นคงสูง การนําเสนอคาตอบแทนในการทํางาน ควรมีการระบุขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายใหชัดเจน
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