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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพและปัจจัยของความ

คาดหวังที่มีผลการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งมีการก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้สถิติทดสอบการแจกแจง

แบบที (t-test) โดยรวมอยู่ในระดับมาก และใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ปัจจัยส่วน

บุคคลที่ต่างกัน ได้แก่ เพศ เป้าหมายหลังจบการศึกษา ความคาดหวังในการประกอบอาชีพจ าแนกตามอาชีพและองค์กรที่

คาดหวังไม่แตกต่างกัน  

ค าส าคัญ: ความคาดหวัง  การประกอบอาชีพ  ภาษาจีน  

Abstract 

 The purpose of research on the study of career expectation of students in Chinese major, 

bachelor of arts, Bansomdejchaopraya Rajabhat University is to study the career expectation and factors 

that affect career choice of students in Chinese major bachelor of arts, Bansomdejchaopraya Rajabhat 

University. The population and sample groups are year 1-4 students in Chinese major. Determining the 

size of sample groups by using Krejcie and Morgan's finished table (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W) and got a 

sample of 144 peoples. Research tools are questionnaires. The research found that when using T-test 

method the career expectation of students in Chinese major, bachelor of arts, Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University are overall at a high level. While  personal factor  such as gender, target after 
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graduation, career expectation classify by career and organization may differ but when using the One-way 

ANOVA method found that they are not different  

Keywords: career expectation Chinese language 

1. ที่มาและความส าคัญ 

การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจะต้องมีการผลิตประชากรที่มีความรู้ความสามารถให้ครบทุกด้าน  ตรงกับ

ตลาดแรงงานและสภาพเศรษฐกิจ เพราะตลาดแรงงานและเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสภาพ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนั้นล้วนส่งผลต่อการจ้างงานในตลาดแรงงาน การได้ประกอบอาชีพตามที่ต้องการเป็นหนึ่งใน

เป้าหมายของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังจะส าเร็จการศึกษา แต่อาชีพที่ต้องการและอาชีพที่เหมาะสมนั้นอาจมีเหตุปัจจัยที่

แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านของความสนใจส่วนตัว  ค่านิยม ภูมิล าเนา ความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งหากสามารถประกอบ

อาชีพที่เป็นไปตามต้องการและเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ แล้วก็อาจท าให้ประสบความส าเร็จหรือมีความสุขในการประกอบ

อาชีพนั้นๆ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาจีน  ตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2549 โดยหลักสูตรปัจจุบันเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค และมีโครงสร้าง

หลักสูตรแบบ 3 + 1 กับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือของประเทศจีน ท าให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาจีนมี

โอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเพื่อการเตรียมความพร้อมและจัดการเรียนการสอนให้เหมะสมกับความสนใจ

และความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาภายหลังจากจบการศึกษา ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยเพื่อส ารวจและศึกษา

ปัจจัยความคาดหวังของนักศึกษาเพื่อรวบรวมผลและน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3. ขอบเขตการวิจัย       

ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 

1-4  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 230 คน ซึ่งผู้วิจัยได้

ท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience sampling) และได้มีการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. 1970, 608 อ้างถึง

ใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 144 คน 

 

 



 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2. เพื่อทราบถึงปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่สาขาวิชาภาษาจีน  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ก าหนดหัวข้อและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังในการประกอบอาชีพ และข้อเสนอแนะ  

3. ทดสอบความถูกต้องของเครื่องมือด้วยการหาค่าดัชนีวัดความสอดคล้องของค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) จาก

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการทดสอบข้อค าถามเท่ากับ 1.00 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจ านวน 144 คน 

5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) ของร็อบบินส์ และ 

จัดช์ (Robbins and Judge, 1997 อ้างถึงใน ธนาศิริ ชะระอ่ า, 2554, 8) ให้ความหมายว่า บุคคลมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑ์

ความน่าจะเป็นในการรับรู้ ซึ่งท าให้เกิดการใช้ความพยายามเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตลอดจนขึ้นกับวิธีการมองถึงคุณ

ค่าที่เป็นผลลัพธ์นั้นทฤษฎีกระบวนการนี้เสนอแนะว่าก่อนที่บุคคลจะปฏิบัติบุคคลนั้นจะพิจารณาว่าจะมีความสามารถความ

พยายามที่จะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือไม่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามที่ใช้ ในการปฏิบัติงานกับผลการ

ปฏิบัติงานทฤษฎีความต้องการของ Hoppock และทฤษฏีความต้องการของแมคเคลเลนด์ที่เกี่ยวกับความต้องการประสบ

ความส าเร็จ (Need  for Achievement) 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้        

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา ข้อค าถามเป็นชนิดเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เป้าหมายหลังจบการศึกษา ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ

จ าแนกตามอาชีพและองค์กรที่คาดหวัง ข้อค าถามเป็นชนิดเลือกตอบ   

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านภาระงานและด้านสังคมโดยค าตอบ

ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุดและก าหนดเกณฑ์การแปล

ผลคะแนน ได้แก่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคาดหวังมากที่สุด 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคาดหวังมาก 2.50 – 3.49 

หมายถึง มีความคาดหวังปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคาดหวังน้อย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความคาดหวังน้อย

ที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 



 

 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการศึกษานี้อาศัยข้อมูลที่ได้จาก การเก็บตัวอย่างของแบบสอบถามแล้วน ามาอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) โดยแสดงข้อมูลด้วย  ค่าความถี่ร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉลี่ย (Arithmetic  Mean)  และ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ส่วนการวิเคราะห์ตัวแปรผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ

ต่อกันและสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

6. ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่1 เป็นการวิเคราะห์และพรรณาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและความคาดหวังใน
การประกอบอาชีพ 

 ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  สาขาวิชาภาษาจีน  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ ชั้นปีการศึกษา ใช้การวิเคราะห์
โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สรุปผลดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศหญิง 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  และเพศชาย จ านวน  17 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.2 ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม
เรียงล าดับ คือ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.9 ชั้นปี    ที่ 2 จ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6 ชั้นปีที่ 4 
จ านวน 34 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.6 และชั้นปีที่ 1 จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.8 มีเป้าหมายหลังจบการศึกษา 
เรียงล าดับ คือ ประกอบอาชีพทันทีหลังจบการศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1  ศึกษาต่อและท างานไปด้วย 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 และศึกษาต่อ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 ส่วนอาชีพที่คาดหวังเรียงล าดับคือ ครู
อาจารย์ จ านวน 37 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.70 มัคคุเทศก์ จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.52 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.8 นักแปล จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.41 ล่าม จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 
8.33  พนักงานสายการบิน จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.3 เลขานุการและเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 
4.2 ประเภทองค์กรที่คาดหวังในการประกอบอาชีพ เรียงล าดับ คือ บริษัท/ธุรกิจเอกชน จ านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.6 หน่วยงานราชการ จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.2 และ 
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.6 

ตารางที่ 1 ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ 

ประเด็นความคาดหวัง N=144 แปลผล ล าดับ 

Mean Std.Deviation 

ความคาดหวังด้านค่าตอบแทน 

ความคาดหวังด้านภาระงาน 

ความคาดหวังด้านสังคม 

4.319 

4.274 

4.375 

.689 

.692 

.685 

มาก 

มาก 

มาก 

2 

3 

1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.322 .627 มาก  

 



 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคาดหวังต่อการประกอบอาชีพเรียงล าดับคือ ความคาดหวังด้านสังคมอยู่ในระดับมาก 
(Mean=4.375) ความคาดหวังด้านค่าตอบแทนอยู่ในรองลงมา(Mean=4.319) และความคาดหวังด้านภาระงาน (Mean=
4.274) น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 2 ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และสมมุติฐานการวิจัยโดยวิเคราะห์ 2 ตัวแปรเพื่ออธิบายเปรียบเทียบเฉลี่ย
ปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ
ท าสอบ (t-test) สรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยของความคาดหวัง จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยของความคาดหวังท่ีมีผลต่อ
การเลือกประกอบอาชีพ 

เพศชาย 

N=17 

เพศหญิง 

N=127 

 

t 

 

P 

Mean S.D. Mean S.D. 

ด้านค่าตอบแทน 

ด้านภาระงาน 

ด้านสังคม 

4.308 

4.529 

4.426 

.569 

.403 

.505 

4.320 

4.240 

4.368 

.705 

.717 

.706 

.067 

1.626 

.329 

.946 

.106 

.743 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.421 .381 4.309 .653 .689 .492 

จากตารางที่ 2 เพศที่แตกต่างกันจึงท ามีปัจจัยที่มีผลความคาดหวังที่แตกต่างกัน ค านวณค่า P จ าแนกตามด้านได้ค่า 
P มากกว่าระดับนัยยะส าคัญ .05 ดังนั้นทั้งเพศชายและเพศหญิงมีปัจจัยของความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ จ าแนกตามชัน้ปี โดยใช้สถิติ
ทดสอบความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดงันี ้

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ จ าแนกตามชั้นปี 

ปัจจัยของความคาดหวังท่ี
มีผลต่อการเลือกประกอบ

อาชีพ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ด้านค่าตอบแทน 

 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.184 

58.747 

67.931 

3 

140 

143 

3.061 

.420 

7.295 .000* 

ด้านภาระงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.015 

65.649 

68.665 

3 

140 

143 

1.005 

.469 

2.144 .097 



 

 

ปัจจัยของความคาดหวังท่ี
มีผลต่อการเลือกประกอบ

อาชีพ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ด้านสังคม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.449 

64.676 

67.125 

3 

140 

143 

.816 

.462 

1.767 .156 

รวม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

4.185 

52.188 

56.373 

3 

140 

143 

1.395 

.373 

3.742 .013* 

จากตารางที่ 3 ชั้นปีที่แตกตา่งกนัท าให้ปัจจัยความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพโดยรวมนั้นไม่แตกตา่ง
กัน  แต่เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นที่แตกตา่งคือด้านค่าตอบแทน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มคี่าเฉลี่ยมากกว่านักศึกษาชัน้ปี
ที่ 1- 3 ส่วนด้านภาระงานและด้านสงัคมไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ จ าแนกตามเป้าหมายหลังจบ
การศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบปัจจยัของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลอืกประกอบอาชีพ จ าแนกตามเป้าหมายหลังจบการศึกษา 
ปัจจัยของความคาดหวังท่ี
มีผลต่อการเลือกประกอบ

อาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านค่าตอบแทน 

 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.430 

66.500 

67.931 

2 

141 

143 

.715 

.472 

1.516 .223 

ด้านภาระงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.628 

68.037 

68.665 

2 

141 

143 

.314 

.483 

.650 .523 

ด้านสังคม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.244 

65.881 

67.125 

2 

141 

143 

.622 

.467 

 

1.332 .267 

รวม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.054 

55.319 

56.373 

2 

141 

143 

.527 

.392 

1.343 .264 



 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายหลังจบการศึกษาที่แตกต่างกันนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ภาษาจีน มีปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ระดับนัยยะ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปจัจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ จ าแนกตามอาชีพที่คาดหวัง 

ปัจจัยของความคาดหวังท่ี
มีผลต่อการเลือกประกอบ

อาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านค่าตอบแทน 

 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.445 

66.485 

67.931 

6 

137 

143 

.241 

.485 

.496 .810 

ด้านภาระงาน 

 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.859 

64.806 

68.665 

6 

137 

143 

.643 

.473 

1.360 .235 

ด้านสังคม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.231 

64.894 

67.125 

6 

137 

143 

.372 

.474 

.785 .583 

รวม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.094 

54.280 

56.373 

6 

137 

143 

.349 

.396 

.881 .511 

 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าอาชีพที่คาดหวังหลังจบการศึกษาที่แตกต่างกันนักศึกษาหลักสูตรศิลป  ศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาจีน มีปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ระดับ
นัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบปจัจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ จ าแนกตามองค์กรที่คาดหวัง 

ปัจจัยของความคาดหวัง
ที่มีผลต่อการเลือก

ประกอบอาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านค่าตอบแทน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

 1.690 

66.240 

67.931 

3 

140 

143 

.563 

.473 

1.191 

 

.316 

ด้านภาระงาน 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.024 

65.641 

68.665 

3 

140 

143 

1.008 

.469 

2.150 .097 

ด้านสังคม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.719 

66.406 

67.125 

3 

140 

143 

.240 

.474 

.505 .676 

รวม ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.389 

54.985 

56.373 

3 

140 

143 

.463 

.393 

1.179 .320 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าประเภทองค์กรที่คาดหวังหลังจบการศึกษาที่แตกต่างกันนักศึกษาหลักสูตรศิลป  
ศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน มีปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกัน ระดับนัยยะทางสถิติที่ระดับ .05 

7. สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มีความคาดหวังในการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคาดหวังในแต่ละด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสังคม  ด้านค่าตอบแทนและด้านภาระงาน  

2. การเปรียบเทียบปัจจัยของความคาดหวังที่มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า  เพศที่แตกต่างกันผลเฉลี่ยด้านความคาดหวังใน
การประกอบอาชีพไม่แตกต่างกัน มีเป้าหมายหลังจบการศึกษา ความคาดหวังในการประกอบอาชีพจ าแนกตามอาชีพและ
องค์กรที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านจากชั้นปีที่ศึกษา พบว่าชั้นปีที่ศึกษาส่งผลต่อความคาดหวังที่แตกต่าง
ในด้านค่าตอบแทน ส่วนด้านสังคมและด้านภาระงานนั้นไม่แตกต่างกัน 

3. จากการศึกษาความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ด้านสังคมนั้นผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคาดหวังของความประสบ



 

 

ความส าเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของแมคเคลเลนด์ (อ้างถึงใน นุชลี อุปภัย, 2558, 
115) ที่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความต้องการประสบความส าเร็จ (Need  for Achievement) กล่าวคือ คนที่มีความต้องการได้รับ
ความส าเร็จชอบท างานที่ท้าทายตั้งเป้าหมายไว้สูงชอบท างานหนักและชอบที่จะดูแลก ากับการด้วยตนเอง” และสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังในด้านความประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันรองลงมาผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคาดหวังด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง
ของร็อบบินส์ และจัดช์ (Robbins and Judge, 1997, อ้างถึงใน ธนาศิริ ชะระอ่ า, 2554, 8) ที่พบว่าความหวังผลจากการ
ปฏิบัติงานนั้นเกิดขึ้นจากความพยายาม ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายามเป็นส่วนที่แสดงถึงความพยายามใน
ด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งผลความคาดหวังจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับความพยายามและการกระท า ส่วนในด้านภาระ
งานผู้ให้ข้อมูลมีระดับความคาดหวังด้านภาระงานในระดับมาก ซึ่งการท างานตามความชอบ ความถนัด หรือความสนใจส่วนตัวอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ Hoppock มีหลักการว่าบุคคลจะเลือกประกอบอาชีพที่สนองต่อความ
ต้องการของตนเองมากที่สุด และดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นความส าคัญในเรื่องความสามารถ ความสนใจ ความถนัด 
ลักษณะนิสัย จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละบุคคล 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
ปรับปรุงกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งถัดไป 

1. ควรต่อยอดการท าวิจัยในครั้งหน้าด้านการติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือติดตามผลการผระเมินของ
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

2. ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปสู่สาชาวิชาอื่นในสถาบันเพื่อประเมินผลและร่วมกันจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

9. บรรณานุกรม 
ธนาศิริ ชะระอ่ า, (2554). การศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาต่างชาติที่มีการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (รายงานการวิจัย). มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

นุชลี อุปภัย. (2558). ทฤษฎีความต้องการของแมกคลีลแลนด์ (McClelland’s Need Theory ). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้

จาก : https://www.gotoknow.org/posts/629840. วันที่ค้นข้อมูล : 7 พฤษภาคม 2562. 

บริ กา รประชาชน  กระทรวงแรงง าน .  ( 2561 ) .  การตั ดสิน ใจ เลื อกอาชีพ .  [ ออน ไลน์ ] .  เข้ าถึ ง ไ ด้ จ าก  : 

http://www.lb.mol.go.th/ewt_news.php?nid=137. วันที่ค้นข้อมูล : 10 กันยายน 2561. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2559). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์. 

พิชิตฤทธิ์ จรูญ. (2554). ระเบียบวิธี การวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  

 


