
160

บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี     
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอ
การเลือกงาน ของบณัฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยาง คือ 
นกัศึกษามหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน ระดับปรญิญาตรี ชัน้ปที ่4 ทีม่รีายนามเปนผูสาํเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2554  
จาํนวน 218 คน เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม สถิตทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูไดแก คาความถ่ี คารอยละ          
คาเฉล่ีย และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
  ผลการศึกษาพบวา ปจจยัท่ีมผีลตอการเลือกงานของบัณฑิตสูงท่ีสดุ คอื 1) ปจจยัดานคาจางและผลประโยชน
ตอบแทน ซึ่งเปนความตองการมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ 2) ปจจัยดานขนาดองคกร ความเปนองคกร               
ขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนขึ้นไป) 3) ปจจัยดานโอกาสกาวหนาในงาน การมีโอกาสในการบรรจุ         
เปนพนักงานประจํา 4) ปจจัยดานลักษณะงานท่ีตรงกับความสามารถ 5) ปจจัยดานสภาพแวดลอมของงาน คือ   
ความตองการมีความปลอดภัย 6) ปจจัยดานความม่ันคงขององคกร คือ ความตองการความนาเช่ือถือ 7) ปจจัย   
ดานระยะทางในการเดินทาง คือ ความตองการความสะดวกในการเดินทาง และ 8) ปจจัยดานช่ือเสียงองคกร             
คือความตองการทํางานในสถานประกอบการท่ีเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป สวนการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบคุคล กับปจจยัภายนอกท่ีมผีลตอการเลอืกงาน พบวา  1) ปจจยัดานเพศมีความสมัพนัธกับความตองการทาํงาน
ที่มีลําดับขั้นตอนการทํางานท่ีชัดเจน 2) ปจจัยดานอายุ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในองคกร
ขนาดเล็ก (จํานวนพนักงาน นอยกวา 50 คน) 3) ปจจัยทางดานประสบการณการทํางานมีความสัมพันธกับงาน          
ทีเ่ลอืกจะตองมคีวามเสมอภาคและมหีลกัเกณฑทีเ่ปนธรรมในการเลือ่นตาํแหนง 4) ปจจยัทางดานเพศมคีวามสมัพนัธ
กับสถานประกอบการท่ีเลือกจะตองมีความม่ันคง และ 5) ปจจัยทางดานประสบการณทํางานมีความสัมพันธ              
กับสถานประกอบการท่ีเลือกตองมีการจัดวางสถานท่ีอยางเปนระเบียบ
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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% ขณะท่ีแนวโนมเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคจะมีการเติบโตดังน้ี ภาคกลาง              
(รวมภาคตะวันออก-ตะวันตก) 3.2% กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 2.4%  ภาคใต 2.0% ภาคเหนือ 1.9% และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 1.5% โดยปจจัยบวกท่ียังชวยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในแตละภูมิภาค ไดแก การคาชายแดน  
จาํนวนนักทองเทีย่ว การเรงเบิกจายงบประมาณ และสถานการณเศรษฐกจิโลกเริม่มกีารฟนตวั สวนปจจยัลบทีส่าํคญั 
ไดแก ปญหาการเมืองขาดเสถียรภาพ  ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  แนวโนมราคาพืชผลทางการ
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เกษตรชะลอตัวลง  ปญหาภัยธรรมชาติ ราคาสินคาอุปโภค-บริโภคท่ีสูงข้ึน และงบประมาณการลงทุนภาครัฐ                 
ที่ยังลาชา เปนตน  (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ, 2557)
  จากขอมลูประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2557 ประชากรคาดประมาณ ณ กลางป พ.ศ. 2557 
(กรกฎาคม) โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา มีจํานวนประชากรท้ังหมด 64,871,000 
คน โดยแบงเปนเพศชาย 31,542,000 คน และเพศหญิง 33,329,000 คน โดยมีจํานวนประชากรแยกตามภาค          
ดังน้ี  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 โดยมีจํานวนประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุระหวาง 
15-59 ป จํานวนท้ังสิ้น 42,989,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 66.26 ของจํานวนประชากรท้ังหมด (มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557)
  ทั้งน้ีในภาพรวมปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการวางงานระดับปริญญาตรีในป พ.ศ. 2556 หรือกลุมแรงงาน         
ทีจ่บการศึกษาใหมเกิดจากการท่ีนายจางนิยมจางแรงงานท่ีมทีกัษะ ประสบการณและคุณสมบัตติรงกับตาํแหนงงาน 
ในขณะท่ีแรงงานจบใหมเลือกสมคัรงานท่ีตนมคีวามสนใจเทาน้ัน นอกจากน้ียังเปนผลมาจากการชะลอการจางงาน
ใหม ซึ่งเปนผลมาจากการปรับฐานเงินเดือนขาราชการระดับปริญญาตรีเปน 15,000 บาท ทําใหภาคเอกชนตอง     
ปรับเงินเดือนตามไปดวย และแรงงานใหมที่หางานไมไดหรือตองการอิสระในการทํางานจึงหันไปประกอบธุรกิจ       
สวนตัวท่ีใหคาตอบแทนที่สูงกวา ดังนั้นภาวะวางงานและสภาพตลาดขาดแคลนแรงงานจึงทวีความรุนแรงข้ึน           
(กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย, 2557)
  สาํหรบัการคาดการณแรงงานในป พ.ศ. 2557 ยังคงสะทอนปญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะแรงงานท่ีมคีวามสามารถสงู แรงงานทีม่ทีกัษะ หรือมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง ทีเ่ปนท่ีตองการขององคกร
ตางๆ ในระดบัปฏบิตักิารไปจนถึงระดบับรหิาร  อตัราการเจรญิเติบโตของการบรโิภคภาคเอกชนคาดวา จะอยูประมาณ 
4% อันเน่ืองมาจากการปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นตํ่าและนโยบายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวของในการเพิ่มรายไดของประชาชน   
อยางไรก็ดีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศไทยตองการการสนับสนุนดานแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบาน เพ่ือลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน   (Low-Skilled Labor) ในขณะท่ีภาครัฐควรสงเสริมใหมีการพัฒนา
ฝมือแรงงานระดับปฏิบัติการ (Semi to Skilled Labor) อยางตอเนื่องในขณะที่ภาคการศึกษาควรสรางบุคลากร           
ที่เปนท่ีตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง  (กลุมบริษัทอเด็คโกประเทศไทย, 2557)
  จากรายงานสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (มกราคม พ.ศ. 2557) โดยสํานักงานสถิตแิหง
ชาต ิพบวาระดบัการศกึษาทีม่ผีูวางงานมากทีส่ดุ คอื ระดบัอดุมศกึษา 1.13 แสนคน รองลงมาคอืระดบัประถมศกึษา      
7.2 หม่ืนคน  เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา ผูวางงานระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด 
3.1 หมืน่คน รองลงมาคือผูทีไ่มมกีารศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาเพ่ิมขึน้เทากัน 2.7 หม่ืนคน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557ก)
  จากประมาณการประชากร จําแนกตามเพศและจังหวัด ป พ.ศ. 2543 - 2563 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
พบวา ในป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม จะมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 1,619,637 คน จําแนกเปนเพศชาย 800,237 
คน เพศหญิง 819,400 คน  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) โดยมีอัตราการวางงานเฉล่ีย 0.8% (อัตราการวางงาน
ของประเทศ 0.7% อัตราการวางงานของภาคเหนือ 0.6%)  (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557 ข)
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  ศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสงเสริมและ
พัฒนาอาชพีใหกับนกัศึกษา รวมทัง้พัฒนาคณุลกัษณะของนักศึกษาเพ่ือใหตอบสนองตอตลาดแรงงาน และมคีณุภาพ
เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ โดยศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีหนาท่ีใหบริการ
อบรมเทคนิคการสมัครงาน และการสัมภาษณงาน บรกิารขอมลูตําแหนงงานวาง จากแหลงตางๆ บรกิารใหคาํปรกึษา
ทางดานตางๆ เชน ปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว เปนตน บริการแบบทดสอบทางดานจิตวิทยา จดัการอบรมเตรียม
ความพรอมกอนการทาํงาน การพัฒนาบคุลกิภาพใหแกนกัศึกษาทีกํ่าลังจะสาํเร็จการศกึษา (เสฏฐวฒุ ิหนุมคาํ, 2556, 
การสื่อสารสวนบุคคล) ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี    
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของ             
ทางศูนยฯ  ใหสอดคลองกับความตองการของบัณฑิตท่ีมาใชบริการในรุนตอๆ ไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเลือกงาน ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

                                   ตัวแปรตน                                             ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
-  อายุ
- คณะท่ีจบการศึกษา
- เกรดเฉล่ีย
- ประสบการณทํางาน
- รายไดครอบครัว

ปจจัยภายนอก
- ชื่อเสียงองคกร
- ลักษณะงานท่ีตรงกับความสารถ
- ขนาดขององคกร
- ระยะทางในการเดินทาง
- โอกาสกาวหนาในงาน
- คาจางและผลประโยชนตอบแทน
- ความม่ันคงขององคกร
- สภาพแวดลอมของงาน

การเลือกงาน
ของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี
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วิธีการวิจัย
  ประชากร
  กลุมประชากร คือ  กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนทุกคณะท่ีมีรายนามเปนผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2554 รวม 5 คณะ ไดแก  คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะบริหารรัฐกิจ และคณะนิเทศศาสตร รวมทั้งส้ิน  482 คน  (มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน สํานักบริการ
การศึกษา, 2554)
  กลุมตัวอยาง
   การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ใชสูตรในการคํานวณดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง        
จากตารางสุมกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ 218 คน หลังจากน้ันทําการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบงประชากรจําแนก       
ตามคณะท่ีศึกษาออกเปน ทั้งสิ้น 5 ชั้นภูมิ (คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
คณะบริหารรัฐกิจ  คณะนิเทศศาสตร) 
  จากน้ันทําการสุมโดยการสุมตวัอยางแบบมรีะบบ (Systematic Random Sampling) เน่ืองจากจํานวนประชากร
ในแตละคณะไดมกีารจดัทาํบญัชรีายช่ือจดัเรยีงตามรหสันกัศึกษาอยางเปนระบบอยูแลว ในการสุมจงึทาํการคํานวณ
หาชวงเวน (Interval) ระหวางประชากร หลังจากน้ันจะทําการสุมหมายเลขเร่ิมตนจากบัญชีรายช่ือของประชากร
ทั้งหมดในแตละคณะจนครบ 218 ตัวอยาง
  เครื่องมือในการเก็บขอมูล
  ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี
  สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ คณะท่ีจบการศึกษา 
เกรดเฉล่ีย ประสบการณทํางาน รายได ตําแหนงงานท่ีสมัคร ประเภทของผูสมัครงาน  
  สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีสาํรวจถึงปจจยัภายนอกท่ีมแีนวโนมของการเลือกงาน ไดแก ชือ่เสียงองคกร ลกัษณะงาน  
ที่ตรงกับความสามารถ ขนาดขององคกร  ระยะทางในการเดินทาง  โอกาสกาวหนาในงาน คาจางและผลประโยชน
ตอบแทน ความม่ันคงขององคกร  
  การวิเคราะหขอมูล
  วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และ
ตวัแปรตาม ดวยการหาคาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธแบบเพยีรสนั (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
  1. วัตถุประสงคขอท่ี 1  เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
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         ปจจยัท่ีมผีลตอการเลือกงานของบณัฑิตในดานชือ่เสยีงองคกร พบวา ปจจยัในประเดน็สถานประกอบการ
ทีเ่ลือกเปนท่ีรูจกัของคนท่ัวไปมผีลตอการเลือกงานของบัณฑิตมากท่ีสดุ สาํหรับปจจยัทางดานลักษณะงานท่ีตรงตาม
ความสามารถน้ัน พบวาบัณฑิตตองการงานท่ีมีความม่ันคงมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานท่ีตัวเองมีความถนัด  และ     
ในดานขนาดขององคกรน้ันพบวา องคกรขนาดใหญมาก (จาํนวนพนักงาน 500 คนข้ึนไป ) มผีลตอการตัดสนิใจเลอืก
งานของบัณฑิต
   สําหรับในประเด็นดาน ระยะทางในการเดินทางพบวา  บัณฑิตตองการทํางานในสถานประกอบการท่ี
สะดวกในการเดินทางมากท่ีสุด  รองลงมาคือสถานประกอบการอยูใกลที่พัก ในสวนของดานโอกาสกาวหนาในงาน
พบวา บัณฑิตใหความสนใจกับงานท่ีมีโอกาสในการบรรจุเปนพนักงานประจํามากท่ีสุด สําหรับในเร่ืองคาจางและ                   
ผลตอบแทนนั้น พบวา บัณฑิตใหความสนใจงานท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพเปนหลัก  ในดานความม่ันคง      
ขององคกรน้ัน พบวาความนาเช่ือถือของสถานประกอบการเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  ในสวนของส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานน้ันพบวา  ความปลอดภัยของสถานประกอบการเปนปจจัยหลักในการเลือกงานทําเชนกัน
  2. วตัถปุระสงคขอท่ี 2 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธระหวางปจจัยสวนบคุคลกบัปจจัยภายนอกท่ีมีผล
ตอการเลือกงาน ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
   2.1 เพศมีความสัมพันธกับความตองการทํางานที่มีลําดับข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจน งานท่ี
เลือกจะตองมีความเหมาะสมระหวางปริมาณงานและเงินเดือนที่ไดรับ งานท่ีเลือกจะตองมีเวลาทํางานท่ีเปนปกติ 
และสถานประกอบการท่ีเลือกจะตองมีความมั่นคง  
   2.2 อายุ มคีวามสมัพนัธกับการเลือกงานโดยพิจารณาจากความยากงายของงานและ องคกรขนาดเล็ก   
มีผลตอการตัดสินใจเลือกงาน 
          2.3  ประสบการณทาํงาน มคีวามสมัพนัธกับงานท่ีเลือกจะตองมคีวามเสมอภาคและมีหลกัเกณฑทีเ่ปน
ธรรมในการเล่ือนตําแหนง และสถานประกอบการท่ีเลือกตองมีการจัดวางสถานท่ีอยางเปนระเบียบ 
         
อภิปรายผลการวิจัย
  1. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน  
                งานท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ เปนองคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนข้ึนไป)         
เปนอาชีพท่ีมั่งคง มีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจํา มีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเล่ือน
ตาํแหนง และมีความปลอดภัยในการทํางาน  สอดคลองกับระดับความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs)  
(Huitt, 2007) ทีว่าเม่ือความตองการทางกายภาพ (บณัฑิตสาํเร็จการศึกษาตามท่ีตัง้ใจ)ไดรบัการตอบสนองในระดับ
ที่พอเพียง ความตองการความม่ันคงปลอดภัยจะมีผลตอพฤติกรรม ซึ่งเห็นไดจากความตองการทํางานในองคกร
ขนาดใหญ ไดรบัการบรรจุเปนพนักงานประจํา และไดรบัความเปนธรรมในการเล่ือนตําแหนง  อกีท้ังยังสอดคลองกับ
ความตองการข้ันพ้ืนฐานตามทฤษฏี ERG ของ แอลเดอรเฟอร ทีว่า เปนความตองการท่ีจําเปนในการอยูรอดของชีวิต
ไดแกความตองการอาหาร นํ้า ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี คาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูลตางๆ                     
(ERG motivation theory alderfer, n.d.)ซึ่งเทียบไดกับความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs)               
ของ มาสโลว  (Williams, 2003)  นอกจากน้ี  จากปจจยัในเร่ืองของงานท่ีมรีายไดทีเ่พียงพอกับคาครองชีพยังสอดคลอง
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กับปจจัยค้ําจุน ตามทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg  ในประเด็นปจจัยดานเงินเดือน  หรือคาตอบแทน ซึ่งเปน     
ประเด็นหน่ึงท่ีชวยใหเกิดปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ซึ่งสงผลถึงปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน (Hygiene) 
(ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก, 2555)
  2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเลือกงาน
         ในสวนของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเลือกงานน้ันพบวา 
ปจจยัดานเพศมีความสมัพันธกับความตองการทํางานท่ีมลีาํดับขัน้ตอนการทํางานชัดเจน และมีปรมิาณงานท่ีเหมาะสม         
กับเงินเดือนที่ไดรับ และตองการทํางานท่ีมีความมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมาสโลว (Williams, 2003)           
ในประเด็นความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) ทั้งน้ีบัณฑิตท่ีเคยมีประสบการณทํางานมากอนจะ
ใหความสนใจในเร่ือง ความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเล่ือนตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏี        
สองปจจยัของ Herzberg  (ทฤษฎีสองปจจยัของเฮอรเบิรก, 2555) เน่ืองจาก การเล่ือนตาํแหนง ถือเปนความกาวหนา 
(Advancement) ซึง่เปนปจจยัจงูใจขัน้พ้ืนฐาน รวมท้ังความเปนธรรมในการเล่ือนตําแหนงก็สอดคลองกับปจจยัค้ําจนุ
ในประเด็น เทคนิคการนิเทศ (Supervision Technical) ซึ่ง หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนิน
งานหรือความยุติธรรมในการบริหาร ซึ่งถือเปนปจจัยค้ําจุนท่ีสําคัญ
  ทั้งนี้เปนท่ีนาสังเกตวา บัณฑิตผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมสนใจในปจจัยค้ําจุนอื่นๆท่ีสงผลใหเกิด    
ความพึงพอใจในการทํางาน อาทิ นโยบายและการบริหารงาน  สภาพการทํางาน  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
และความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน แตกลับใหความสนใจกับขนาดขององคกรและจํานวนวันในการทํางานเปนหลัก 
ซึง่ถือวายังคงอยูในกลุมแรงจงูใจเบ้ืองตน (Deficit motive or D Motive) นบัเปนแรงจูงใจในระดับต่ํา  โดยยังไมมกีาร
กําหนดเปาหมายในการทํางานซ่ึงถือเปนแรงจูงใจในระดับสูง (Growth Motive)

สรุป
  ลักษณะงานท่ีมีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตมากที่สุด คือ งานท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ                 
เปนองคกรขนาดใหญมาก (จํานวนพนักงาน 500 คนข้ึนไป) เปนอาชีพท่ีมั่งคง มีโอกาสบรรจุเปนพนักงานประจํา         
มีความเสมอภาคและมีหลักเกณฑที่เปนธรรมในการเลื่อนตําแหนง และมีความปลอดภัยในการทํางาน  ดังนั้น          
ศูนยสงเสริมอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ซึ่งมีหนาท่ีใหบริการอบรมเทคนิคการสมัครงาน และ             
การสัมภาษณงาน บรกิารขอมลูตาํแหนงงานวาง จากแหลงตางๆ  ควรกําหนดลักษณะงานตามความถนัดเฉพาะดาน
ของนักศึกษาในแตละคณะและสาขาวิชา งานที่มีการแนะนําจะตองเปนองคกรขนาดใหญ หรือเปนงานที่มี                
ความม่ันคงสูง การนําเสนอคาตอบแทนในการทํางาน ควรมีการระบุขอบเขตของงานท่ีไดรับมอบหมายใหชัดเจน
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