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กกกกกกกก
The purposes of this research were to study backgrounds, motivations on decision
making for the second occupation, and to compare the levels of motivation in decision making
for the second occupation of farmers in Chiang Wang district, Amphoe Phen, Udonthani
province. The sample group of this research was 348 farmers who were the heads of families
in Amphoe Phen area. The data was collected by using interviewing method. Data was
analyzed by using statistics; frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and
crosstabulation. One way analysis variance was used for comparison analysis.
The results of this research were as follows:
1. The farmers choose to work as daily paid labourers for their second occupation
(38.20 %). The majority of the farmers who took second occupation were males (59.80 %),
41 – 60 years old (53.20 %), married (81.90%), finished primary school (87.40 %) and have
4 members in the family (69.80 %). They earned less than 50,000 Baht per year (66.70%).
The expenses on food were less than20,000 Baht per year (72.10 %), on clothes were less
than 3,000 per year (72.70%) and on medicine were less than 3,000 per year (92.40%). They
paid for tuition fee less than 10,000 Baht per year (70.40%), paid for agricultural materials of
about 10,000 Baht a year (85.30 %) and other expenses less than 10,000 Baht per year
(68.20 %). Farmers had debt (63.80%), as well as savings (59.20 %). All of them are
members of social groups (100%) and have no positions as local leaders (84.20%).
กกกกกกกก2. Motivation on the decision making for the second occupation of farmers in general
was at a moderate level ( Χ = 3.40, S.D. = 0.77), and when considered in each aspect, the
data has shown the first three levels of motivation were social, family and personal desires
respectively. Furthermore, information was ranking as final motivation.
กกกกกกกก3. Generally different types of the second occupation have different levels of
motivation in each aspect, and when considered in each aspect found that economics, social,
family, competence and personal desire were different at significant level .05.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กกกกกกกกประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตรติดตอกันมาเปนเวลายาวนานนับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร จึงนับไดวาอาชีพทางเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอคนไทย จาก
อดีตจนถึงปจจุบันสังคมเกษตรกรรมก็ยังเปนสังคมที่อยูคูกับวิถีชีวิตของคนไทยตลอดมา เห็นได
จากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยพบวาภาคเกษตรกรรมเปนภาคที่มีความสําคัญที่สุดในระบบ
โครงสรางเศรษฐกิจไทย
กกกกกกกกเนื่ อ งจากประเทศไทยเป น ประเทศที่ ไ ด ชื่ อ ว า เป น แหล ง เพาะปลู ก และทํ า อาชี พ
เกษตรกรรมไดดีประเทศหนึ่ง สังเกตไดจากการที่ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาทางการเกษตรแต
ละชนิดไดเปนจํานวนมากและมีคุณภาพเพียงพอที่จะสงไปจําหนายใหกับผูบริโภคทั่วโลกอยาง
ตอเนื่องอีกทั้งยังไดรับการตอบรับในคุณภาพของสินคาเปนอยางดี ที่สําคัญเมืองไทยมีเกษตรกรที่มี
ฝ มื อ มี ค วามชํ า นาญในกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม แ พ ช าติ อื่ น ใดในโลกนี้ (ทั ต พร ศรี ทั ศ นี ย ,
บรรณาธิการ 2548 : 11)
กกกกกกกกจากการสํารวจเกี่ยวกับการทํางานทางการเกษตรของประชากรในประเทศ(สํานักงาน
สถิติแหงชาติ 2550 : 11)พบวาประเทศไทยมีผูที่ทํางานอาชีพทางการเกษตร 16.8 ลานคน หรือรอย
ละ 50.2 โดยในจํานวนนี้แบงเปนอาชีพทํานาประมาณ 10.0 ลานคนหรือรอยละ 59.9 ปลูกพืชอื่นๆ
ประมาณ 4.5 ลานคน และประมาณ 2.3 ลานคน มีอาชีพทางการเกษตรอื่นๆ เชน ประมง ปศุสัตว
ปาไม และงานบริการเกษตร จากขอมูลตรงนี้จะเห็นไดวาอาชีพทํานายังคงเปนอาชีพเกษตรกรรมที่
มีความสําคัญตอคนไทยอยางมาก ประชากรสวนใหญยังเห็นความสําคัญของการปลูกขาวซงเป
ึ่ น
อาหารหลักของคนไทยตลอดมา
กกกกกกกกแตเนื่องจากปจจุบันจากภาวะทางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอยางมาก ตนเหตุมาจากราคา
น้ํามันโลกที่ทะยานสูงขึ้นอยางไมลดละ เปนเหตุใหราคาสินคาตางๆสูงขึ้นตามไปดวย ราคาขาวก็
เชนกันมีการปรับราคาตลาดรับซื้อขาวกลางใหสูงมากขึ้น ซึ่งเมื่อมองโดยผิวเผินจะเห็นวาเปนเรื่องดี
เพราะชาวนาคงจะมีรายไดที่ดีตามไปดวย แตแทจริงแลวไมเปนเชนนั้นเลย ชาวนากลับขาดทุน
เนื่องจากการกักเก็บขาวของพอคาคนกลางที่รับซื้อในราคาปกติแตเอามาปลอยขายในราคาที่สูงตาม
1

2
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ทําใหตอนนี้ชาวนาเกิดปญหาการโดนเอารัดเอาเปรียบและไมสามารถที่จะ
ควบคุมราคาขาวได ทางออกทางหนึ่งของชาวนาก็คือการพึ่งพารัฐบาล ที่พยายามจะไมใหชาวนา
โดนเอาเปรียบและพยายามที่จะสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชาวนาโดยการทําโครงการ
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนตางๆและการหาตลาดที่ราคาเชื่อถือไดใหชาวนาเพื่อบรรเทาปญหาใหลด
นอยลง
กกกกกกกกสังคมชาวนาโดยมากมักจะอยูในทองถิ่นชนบท ดังนั้นสังคมชาวนาจึงมักจะถูกโยงรวม
ไปถึงสังคมชนบทอยูเสมอ สังคมชนบท (Primitive Society)มีการดํารงอาชีพทางการเกษตร ปลูก
พืชและเลี้ยงสัตวเปนสําคัญ โดยมากการทํานาจะทําเพื่อการเลี้ยงชีพเปนหลัก กลาวคือผลผลิตที่ได
จากสวนของการทํานานี้ สามารถที่จะนําไปแปรเปลี่ยนเปนรายไดเพื่อนํามาใชจายในครอบครัว ซึ่ง
รายไดจากสวนนี้ถือเปนรายไดหลักของชาวนา อาจจะมีผลผลิตเหลือไวบางสําหรับบริโภคเองใน
ครัวเรือน แตในปจจุบันจากสภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป การเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีบทบาทมากขึ้นในการดํารงชีวิตของประชากรเปนผลใหอาชีพชาวนามีบทบาท
ที่นอยลง อีกทั้งจากสภาพปญหาตางๆที่รุมเราชาวนามาเปนเวลานานโดยเฉพาะปญหาความยากจน
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยประชากรในภาคการเกษตรเริ่มที่จะเปลี่ยนไปสูภาคอุตสาหกรรม
ที่ มี แ นวโน ม ว า จะเติ บ โตขึ้ น ในอนาคต จะเห็ น ได ว า สภาพป ญ หาต า งๆของผู ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะชาวนา ไมไดมีเพียงปญหาความยากจนเทานั้น แตยังมีปญหาอื่นที่ทําให
ชาวนาตองหันไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้นสภาพปญหาของชาวนาในชนบทที่
พบโดยทั่วไป(สมภพ มานะรังสรรค,ในผาสุก พงษไพรจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค,บรรณาธิการ
2548 : 71 - 72) คือ
กกกกกกกก1. สภาพการทํานาของชาวนาขึ้นอยูกับภาวะดินฟาอากาศเปนสําคัญ หากปใดฝนฟาตก
ตองตามฤดูกาลชาวนาก็พอจะขายผลิตผลที่ผลิตไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย หากปใดฝนแลงหรือน้ํา
ทวมผลผลิตเสียหาย ชาวนาก็ตองประสบปญหาในการครองชีพ ทั้งนี้เพราะพื้นที่การเกษตรของ
ประเทศอยูในเขตชลประทานเพียง 20%
กกกกกกกก2. ป ญ หาเกษตรกรขาดความรู ใ นด า นการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ทาง
การเกษตร สวนใหญจะประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมตามที่บรรพบุรุษเคยกระทํามา เพราะไดรับ
การศึกษานอย ขาดความรูที่จะปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรใหสูงขึ้นโดยลดตนทุนใหต่ําลง
กกกกกกกกอุทัย หนูแดง(2546 : 41 - 45)ไดกลาวถึงสาเหตุความยากจนของชาวนาไทย ดังนี้
กกกกกกกก1.วิกฤติหนี้สิน การผลิตทางการเกษตรขาดทุน หมดทุน จําเปนตองกูเงินจากธนาคารมา
ลงทุนแลวพบกับความขาดทุนซ้ําซากตองกูยืมเงินนอกระบบเขาสูวงจรเดิมตองยอมใหนายทุนกูไถ
ถอนที่ดินคืนมาและยึดกรรมสิทธิ์ไปและยังคงมีหนี้สินตอไป
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กกกกกกกกการเปนหนี้สินของชาวนามีผลกระทบดังนี้
กกกกกกกกกกกก1.1 ครอบครัวไมสามารถสงเสียใหลูกไดรับการศึกษาได เวลาเจ็บปวยไมสามารถ
เขารับการรักษาพยาบาลได
กกกกกกกกกกกก1.2 หมดพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ตองทิ้งกิจกรรมอาชีพทํานาและ
เปลี่ยนไปขายแรงงาน
กกกกกกกก2. วิกฤติสิ่งแวดลอม ปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมของชุมชนที่สําคัญไดแก
กกกกกกกกกกกก1.1 ปญหาขาดแคลนน้ํา ในชวงฤดูแลงแหลงน้ําตางๆของชุมชนแหงขอด ทําให
ไมมีน้ําดื่ม น้ําใชและน้ําทางการเกษตร ซึ่งปญหานี้กินระยะเวลานาน3-4เดือน
กกกกกกกกกกกก1.2 ปญหาดินเสื่อม เกิดจากการผลิตพืชเชิงเดี่ยวซ้ําซากทําใหดินเสื่อมตองใช
สารเคมี แ ละสารพิ ษ คื อ ยาฆ า แมลงอย า งมหาศาล อาหารธรรมชาติ ห มดไป คนยากจนได รั บ
ผลกระทบ ปญหาความมั่นคงทางอาหารนําไปสูความไมมั่นคงและความรุนแรงในสังคม
กกกกกกกกกกกก1.3 ป ญ หาความหลากหลายทางสั ง คม ความหลากหลายทางชี ว ภาพลดลง
เนื่องจากปาไมถูกทําลาย การเรงเราใหปลูกพืชชนิดเดียวในแปลงใหญเพื่อเปนสินคาสงออก ทําลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพหนักยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลตอความมั่นคงทางอาหาร แตถาเนนการทําไรนา
สวนผสมจะทําใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เปนหลักประกันความมั่นคงทางอาหาร
กกกกกกกกสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งสําหรับเกษตรกรก็คือลักษณะทางสภาพแวดลอมและภูมิศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศ ดังนั้นในแตละภูมิภาคของประเทศ ก็จะมี
ความแตกตางกันในการทําเกษตรกรรม เชน ภาคกลางจะทํานาเปนหลัก ภาคเหนือจะทําปาไมเปน
หลั ก และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะทํ า ไร แ ละทํ า นาเป น หลั ก โดยในส ว นของภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อนั้ น แม จ ะมีก ารทํา เกษตรกรรมอยา งแพรห ลาย แต ก็ประสบป ญ หาหลาย
ประการ เช น สภาพดิน ที่ไ มมีคุ ณภาพทําใหปลูก พืชไดบางชนิดและสภาพของฝนที่ไ มตกตาม
ฤดูกาล ดังนั้นเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงนิยมที่จะทํานาและทําไร เนื่องจากไมตอง
อาศัยน้ําฝนมากนักและสามารถใชแหลงน้ําตามธรรมชาติทดแทนได อาชีพหลักของเกษตรกรใน
ภาคนี้จึงเปนการทําไร ทํานาและปศุสัตว
กกกกกกกกปจ จุ บันชาวนาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือยังมี ฐานะที่ ย ากจนอยู เ ป นจํานวนมาก
เนื่องจากการทํานาไมไดผลและยังมีปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพของดินฟาอากาศมาเกี่ยวของดวย อาชีพ
การทํานาโดยทั่วไปตองทําตามฤดูกาล สวนใหญแลวการทํานาของชาวนาไทยยังตองพึ่งน้ําฝน
ดังนั้นจึงทําใหชาวนาที่ปลูกขาวหรือพืชบางชนิดทําการเพาะปลูกไดเพียงบางชวงของปเทานั้น จะ
เห็นไดวาในการเพาะปลูกปหนึ่งๆนั้นชาวนาจะมีชวงวางจากการเพาะปลูกขาวเนื่องจากตองรอฝน
และอาจหันไปปลูกพืชเสริมประเภทที่ไมตองใชน้ําฝนหรือหันไปประกอบอาชีพอื่นๆเสริมในชวง
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ที่วาง ซึ่งชวงเวลาดังกลาวในที่นี้จะเรียกวาชวงรอฤดูกาลเพาะปลูกหรือชวงรอฤดูกาล ระยะชวงรอ
จะแตกตางกันไปตามลักษณะของพืชที่ปลูกและชวงเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดฤดูฝน(สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 2548 :14)ทําใหชาวนามีเวลาวางในชวงนอกฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยว การวางงานจึง
เกิ ด ขึ้ น และจากป ญ หาความยากจนอี ก ทั้ ง ยั ง ต อ งดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว อี ก หลายคน
ทางออกประการหนึ่งของชาวนาในดานการหารายไดเพื่อใชในการครองชีพก็คือการหารายไดจาก
กิจกรรมภาคนอกการเกษตร โดยอาจจะอพยพไปทํางานภาคนอกการเกษตรในลักษณะชั่วคราว คือ
ออกไปแล ว ก็ ก ลั บ มา โดยไปทํ า งานรั บ จ า งภาคนอกการเกษตรในช ว งนอกฤดู ก าลเกษตร
(กิจจา ทิพยเที่ยงแท 2541 : 4)หรืออาจจะทําอาชีพเสริมสําหรับหารายไดเขาครอบครัวในชวงที่รอ
ฤดูการเพาะปลูกจะมาถึง
กกกกกกกกการเลือกทําอาชีพเสริมของชาวนานอกฤดูกาลทํานา อาชีพสวนใหญที่ทําไมใชงานดาน
การเกษตร จึงไมตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมาก แตขึ้นอยูกับเงินทุน ความรู ความถนัดและความ
ชํานาญมากกวา โดยการที่จะเลือกทําอาชีพเสริมของแตละบุคคลขึ้นอยูกับแรงจูงใจในดานตางๆ
ของบุคคลนั้น และยังตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆอีกหลายดานดวยกันที่จะมาเปนตัวผลักดันหรือ
เอื้ออํานวยใหบุคคลนั้นในการเลือกอาชีพเสริม แรงจูงใจเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากตอการตัดสินใจ
ในการที่จะพิจารณาวาอาชีพที่จะเลือกทํามีความเหมาะสมกับตัวเองแคไหน ในเมื่อแรงจูงใจปนสิ่ง
ที่สําคัญตอการเลือกอาชีพ การศึกษาแรงจูงใจก็เปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง
ตองการที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาและเปรี ยบเทียบวา
แรงจูงใจดานตางๆที่ศึกษานี้มีความแตกตางกันหรือไม มีผลมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
วัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของชาวนา ในเขตตําบลเชีย งหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
กกกกกกกก2. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม ของชาวนา ในเขตตํ า บล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกก3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยจําแนกตามประเภทของอาชีพเสริม
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คําถามในการวิจัย
กกกกกกกกแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมที่แตกตางกันของชาวนา ในเขตตําบลเชียง
หวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีความแตกตางกันหรือไม
สมมติฐานของการวิจัย
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมแตละอาชีพ ไดแกประมงและปศุสัตว เพาะปลูก
รับจาง หัตถกรรมและคาขายและอาชีพอื่นๆ มีแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมแตกตาง
กัน
ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกก1. ประชากร การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนา โดยประชากรที่ศึกษาไดแกตัวแทนครอบครัวในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํานา ในเขต
ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จํานวน16หมูบาน จํานวนประชากรที่ศึกษา 2,670
ครัวเรือน
กกกกกกกก 2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรตนคือ
ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางและตัวแปรตามไดแกแรงจูงใจในดานตางๆของกลุมตัวอยางในการ
เลือกอาชีพเสริม
กกกกกกกกกกกก2.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน รายไดของครอบครัว คาใชจายภายในครอบครัว ภาวะหนี้สิน ภาวะเงินออม การเขา
รวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ตําแหนงทางสังคม
กกกกกกกกกกกก2.2 ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาในการวิจัย โดยได
ศึกษาตัวแปรพื้นฐานของกลุมตัวอยางที่เลือกประกอบอาชีพเสริมและศึกษาแรงจูงใจในการเลือก
ประกอบอาชีพเสริมนั้น สามารถกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้

6

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
- รายไดของครอบครัว
- คาใชจายภายในครอบครัว
- ภาวะหนี้สิน
- ภาวะเงินออม
- การเขารวมเปนสมาชิกกลุม ทางสังคม
- ตําแหนงทางสังคม

อาชีพเสริมที่
ชาวนาเลือกทํา

แรงจูงใจในการเลือก
ประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนา

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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นิยามศัพทเฉพาะ
กกกกกกกกชาวนา หมายถึง บุคคลผูประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกตัวแทนครอบครัว หมายถึง ชาวนาที่เปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งนี้
กกกกกกกกแรงจูงใจ หมายถึง ปจจัยหรือสิ่งตางๆ ที่มากระตุนหรือชักนําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ไปสูเปาหมายที่ตองการอยางมีทิศทางแนนอน ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดแรงจูงใจเปน5ดาน คือ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานครอบครัว ดานความรูความสามารถ ดานความพึงพอใจสวนตัว
กกกกกกกกอาชีพเกษตรกรรม หมายถึง อาชีพทํานา ทําไร ทําสวน ปลูกผัก ปลูกไมดอกไมประดับ
และทําปศุสัตว
กกกกกกกกอาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ทําใหมีรายไดหลักในการดํารงชีวิต
กกกกกกกกอาชีพเสริม หมายถึง อาชีพที่ชาวนาเลือกทําเพื่อใหมีรายไดนอกเหนือจากการทําอาชีพ
หลัก โดยในการวิจัยในครั้งนี้มีประเภทของอาชีพเสริมดังนี้
กกกกกกกกกกกก- ประเภทอาชีพทําประมงและปศุสัตว
กกกกกกกกกกกก- ประเภทอาชีพเพาะปลูก
กกกกกกกกกกกก- ประเภทอาชีพรับจาง เชน กอสราง กรรมกร
กกกกกกกกกกกก- ประเภทอาชีพหัตถกรรมและคาขาย
กกกกกกกกกกกก- ประเภทอาชีพอื่นๆ เชน แพทยแผนโบราณ
กกกกกกกกสถานภาพสมรส หมายถึง ภาวะการครองเรือนของบุคคลโสด สมรส หมายหรือแยก
กันอยู
กกกกกกกกระดับการศึกษา หมายถึง ชั้นหรือปการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จการศึกษา ประกอบดวย
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาระดับ
อื่นๆ
กกกกกกกกประสบการณเกี่ยวกับอาชีพ หมายถึง ระดับความรูหรือความถนัดของงานที่เคยทํา
กอนที่จะมาประกอบอาชีพเสริม
กกกกกกกกรายไดของครอบครัว หมายถึง เงิน คาตอบแทนทั้งหมดที่ครอบครั วไดรับจากการ
ประกอบอาชีพทํานาตอป
กกกกกกกกค า ใช จ า ยภายในครอบครั ว หมายถึ ง ค า ใช จ า ยเฉลี่ ย ต อ ป ข องครอบครั ว ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันที่ไมเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ประกอบดวย คาอาหาร คาเสื้อผา คายารักษา
โรคและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
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กกกกกกกกภาวะเงินออม หมายถึง จํานวนทรัพยสินที่เหลือจากการใชจายของครอบครัวและเก็บ
ออมเอาไวในรูปแบบของเงินสดหรือออมไวในธนาคาร
กกกกกกกกภาวะหนี้สิน หมายถึง จํานวนทรัพยสินที่สมาชิกในครอบครัวกูยืมมาจากแหลงตางๆ
หรือเกิดจากการซื้อสินคาตางๆ
กกกกกกกกการเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม หมายถึง จํานวนกลุมตางๆในสังคมที่ตัวแทน
ครอบครัวเขารวมหรือสังกัด เชน กลุมสหกรณ กลุมลูกเสือชาวบาน ฯลฯ
กกกกกกกกตําแหนงทางสังคม หมายถึง การเปนผูนําอยางเปนทางการประเภทตางๆ เชน กํานัน
ผูใหญบาน สมาชิกอบต.
กกกกกกกกประเภทอาชีพทําประมงและปศุสัตว หมายถึง อาชีพที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและจับสัตว
น้ํา เชน ปลา กุง การเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ เชน โค กระบือ
กกกกกกกกประเภทอาชีพเพาะปลูก หมายถึง อาชีพที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกพืชชนิดตางๆ
ไดแก ทําไร ทําสวน ปลูกผัก ปลูกไมดอกไมประดับ
กกกกกกกกประเภทอาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพที่ผูทํางานไดรับคาจางเปนรายเดือน รายสัปดาห
รายวัน รายชิ้นหรือเหมาจาย โดยคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานอาจจะเปนเงินหรือสิ่งของ
ไดแก สามลอรับจาง ทํางานบาน เลี้ยงเด็ก กอสราง รับจางทั่วไป ขับรถ ซอมรถ กรรมกร
กกกกกกกกประเภทอาชีพหัตถกรรมและคาขาย หมายถึง การทําหัตถกรรมและการคาขาย
กกกกกกกกกกกก- การทําหัตถกรรม หมายถึง การประดิษฐ ถัก ทอ วัสดุตางๆดวยมือ ประกอบดวย
การสานตะกรา การทอผาไหม การทําหมอนขิด การถักแห การสานเครื่องมือจับปลาชนิดตางๆ
กกกกกกกกกกกก- การคาขาย หมายถึง การนําสินคาหรือผลผลิตมาแลกเปลี่ยนเปนรายได ไมวาจะ
เปนในรูปของเงินหรือสิ่งของ
กกกกกกกกประเภทอาชี พ อื่น ๆ หมายถึง อาชีพ อื่นที่นอกเหนือจากอาชี พประเภทประมงและ
ปศุสัตว อาชีพเพาะปลูก อาชีพ รับจางและอาชีพหัตถกรรมและคาขาย เชน แพทยแผนโบราณ
หมอนวดฝาเทา ฯลฯ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
กกกกกกกก1. เพื่อใหรูถึงแนวโนมในการทําอาชีพเสริมของชาวนาวามีแนวโนมไปในทิศทางใด
กกกกกกกก2. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการทําอาชีพเสริมของชาวนา
กกกกกกกก3. เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนาอาชีพเสริม
การสงเสริมอาชีพที่มีรายไดดีแกเกษตรกร เปนตน

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกการวิ จั ย เรื่ อ งแรงจู ง ใจในการเลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม ของชาวนา ในเขตตํ า บล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตางๆโดยนําเสนอเปน 7 ตอน ตามลําดับดังตอไปนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับตําบลเชียงหวาง
กกกกกกกกตอนที่ 2 สภาพสังคม เศรษฐกิจและสถานภาพความเปนอยูของชาวนาไทย
กกกกกกกกตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
กกกกกกกกตอนที่ 4 แนวคิด ความหมายเกี่ยวกับงานและอาชีพ
กกกกกกกกตอนที่ 5 ทฤษฎีการเลือกอาชีพและแนวคิดเกี่ยวกับความตองการเลือกอาชีพ
กกกกกกกกตอนที่ 6 ประเภทของอาชีพและปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพเสริม
กกกกกกกกตอนที่ 7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับตําบลเชียงหวาง
กกกกกกกกตําบลเชียงหวางอยูในเขตการปกครองของอําเภอเพ็ญ มีจํานวนหมูบานทั้งสิ้น 16
หมูบาน ไดแก หมู 1 บานเชียงหวาง หมู 2 บานสรางหลวง หมู 3 บานดงใหญ หมู 4 บานนาดี หมู 5
บานดาน หมู 6 บานโพนทัน หมู 7 บานโพนเลา หมู 8 บานดอนขา หมู 9 บานสรางลาน หมู 10 บาน
คําผักหนาม หมู 11 บานสรางคํา หมู 12 บานดงใหญพัฒนา หมู 13 บานหนองสระใคร หมู 14 บาน
โคกนอยพัฒนา หมู 15 บานดานนคร หมู 16 ดงเจริญ
กกกกกกกกตําบลเชียงหวาง มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆดังนี้
กกกกกกกกทิศเหนือ ติดตอกับตําบลบานธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกทิศใต ติดตอกับตําบลนาขา อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเพ็ญและตําบลสุมเสา อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกตําบลเชียงหวางอยูภายใตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง มีพื้นที่
ทั้งหมด 62,785 ไรหรือประมาณ 66 ตารางกิโลเมตร ตําบลเชียงหวางอยูหางจากตัวอําเภอเมือง
อุ ด รธานี ป ระมาณ 25 กิ โ ลเมตร สภาพภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปเป น ที่ ร าบสลั บ กั บ ป า ไม สภาพ
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ภูมิอากาศโดยทั่วไปอยูภายใตอิทธิพลลมมรสุม มีฝนตกปานกลางในฤดูฝน ในขณะที่ฤดูหนาว
อากาศจะหนาวจัด สวนฤดูรอนอยูในเกณฑคอนขางรอน
กกกกกกกกจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสลับกับปาไม มีแหลงน้ําจาก
ทั้งธรรมชาติและจากชลประทาน จึงคอนขางเหมาะสมตอการเพาะปลูกและเอื้ออํานวยที่จะเปน
แหลงผลิตสินคาเกษตร ประชากรสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก ผลผลิตที่สําคัญ
สวนมากไดจากการทํานาปลูกขาว ปจจุบันความเจริญทั้งจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
ไดขยายตัวเขามาอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมจะขยายตัวออกไปอีกในอนาคต
ประชากร
กกกกกกกกตําบลเชียงหวางประกอบดวยหมูบานจํานวน 16 หมูบ าน โดยมีประชากรทั้งหมด
13,528 คน แบงเปนชายจํานวน 6,733 คน หญิงจํานวน 6,795 คน
การคมนาคม
กกกกกกกกเสนทางการคมนาคมภายในตําบลเชียงหวาง มีถนนลาดยางติดตอกันไดอยางสะดวก
ภายในตําบล มีเพียงบางหมูบานเทานั้นที่ยังเปนถนนลูกรังและบางสวนกําลังอยูในขั้นตอนการ
ก อ สร า ง โดยเส น ทางจากตั ว จั ง หวั ด ที่ ใ ช เ ดิ น ทางเข า สู ตํ า บลคื อ เส น ทางหลวง ตอนอุ ด รธานี หนองคาย มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
การศึกษา
กกกกกกกกตําบลเชียงหวาง มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียน 14 แหง มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน112 คน มีนักเรียนจํานวน 2,548 คน
กกกกกกกกมีศูนยอบรมเด็กกอนวัยเรียน 5 แหง
การสาธารณสุข
กกกกกกกกมีสถานีอนามัยประจําตําบล 2 แหง มีเจาหนาที่ 10 คน
อาชีพ
กกกกกกกกสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เชน การทํานา การเพาะปลูกพืชผักสวน
ครัว การประมง การปศุสัตว โดยมีการทํานามากที่สุด และหลังจากฤดูกาลทําเกษตรกรรมจะมีการ
ทําอาชีพเสริม โดยอาชีพเสริมที่ขึ้นชื่อและทํารายไดมากที่สุดก็คือการทําหัตถกรรม
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ศาสนา
กกกกกกกกมีวัด 16 แหง สํานักสงฆ 5 แหง มีพระทั้งหมดจํานวน 29 รูป และสามเณร 8 รูป โดย
ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
สภาพเศรษฐกิจ
กกกกกกกกจากที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร ปลูกพืชผักสวน
ครัว ทําใหสภาพเศรษฐกิจขึ้นอยูกับผลผลิตในแตละป แตโดยรวมแลวถือวาสภาพเศรษฐกิจอยูใน
เกณฑที่ดี โดยขอมูลจากสถิติของฝายสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ได
แสดงจํานวนรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรของแตละป ตั้งแตป 2547 จนถึงป 2550 โดยป 2547
มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 55,300 บาท ป 2548 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 59,000 บาท ป 2549 มี
รายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 61,000 บาทและป 2550 มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 62,500 บาท (องคการ
บริหารสวนตําบลเชียงหวาง อุดรธานี 2550 : 12) ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่องทุกป
สภาพสังคม เศรษฐกิจและสถานภาพความเปนอยูของชาวนาไทย
สภาพทางดานสังคมของชาวนาไทย
กกกกกกกกคนไทยสวนใหญอาศัยอยูในชนบท คนในชนบทสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตร คือ ทําไร ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว โดยชาวนามีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ เครือญาติ เพื่อน
บาน มีประเพณี วัฒนธรรม คานิยม ชาวนารูจักและคุนเคยกันและกันในหมูบานเปนอยางดี ทุกคน
ไดรับประโยชนรวมกันในสถานที่สาธารณะ เชน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และการทํากิจกรรม
รวมกัน ปจจุบันจะเห็นไดวาสวนใหญชาวนามักปลูกสรางบานเรือนอยูใกลชิดกันเปนกลุมๆ ทําให
เกิ ด การรวมตั ว กั น เป น หมู บ า นหรื อ ตํ า บล ครอบครั ว ของชาวนาเป น ลั ก ษณะครอบครั ว ขยาย
ประกอบด ว ย พ อ แม ลู ก และญาติ ๆ ที่ อ ยู ร วมกั น การที่ ค รอบครั ว มี ข นาดใหญ ทํ า ให เ กิ ด
ความสัมพันธใกลชิด นับถือระบบอาวุโส มีการพึ่งพาอาศัยกันระหวางญาติมิตร มีความสามัคคี
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเอื้อเฟอเผื่อแผกัน และเนื่องจากยังยึดมั่นในศาสนาจึงมีการทําบุญตัก
บาตรกันเปนประจํา มีการชวยงานประเพณีในหมูบาน เชน งานแตงงาน งานบวช งานศพ
(สุพิสวง ธรรมพันทา 2540 : 30) ซึ่งจะเห็นไดวาความสัมพันธของสังคมชาวนาในชนบทนั้นเปน
ความสัมพันธที่เกิดจากการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีอะไรก็ชวยเหลือกัน ระบบของเครือญาติที่มี
ความใกลชิดกันยังเปนสิ่งที่พบไดในหมูชาวนาชนบท
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กกกกกกกกนอกจากเรื่ อ งระบบเครื อ ญาติ แ ล ว ในเรื่ อ งของศาสนาชาวนาไทยส ว นใหญ ยั ง ให
ความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก โดยชาวนาไทยสวนมากนับถือศาสนาพุทธ พุทธศาสนาเปน
แกนหลักของวัฒนธรรมไทย สอนใหมีความเชื่อมั่นในอนาคต ใหพัฒนากาวหนาดวยตนเอง ไมรอ
โชควาสนา ผูขยันหมั่นเพียรจะประสบความสําเร็จในภายหนา สอนใหรูจักพิจารณาปญหาตางๆ
อยางมีหลักเกณฑเปนขั้นตอน หลักคําสอนที่สามารถนํามาประยุกตเพื่อประโยชนในการพัฒนา
ชนบท เชน หลักอริยสัจสี่ที่กลาวถึงเรื่อง ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค และชาวนาเองยังมีการรักษาและ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเพื่อถายทอดแบบอยางการดํารงชีวิตที่ดีมาสูบุตรหลาน
(เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ 2540 : 656)
กกกกกกกกสังคมชาวนาเปนสังคมของคนในชนบทที่มีอาชีพสวนใหญคือการทํานา ซึ่งผลผลิตที่
ไดจะกลายเปนที่พึ่งของสังคมเมือง แตในขณะเดียวกันชาวนาก็ยังตองอาศัยผลผลิตจากสังคมเมือง
ความสัมพันธระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบทจึงมีลักษณะพึ่งพากันและกันในทางเศรษฐกิจ
และความสัมพันธนี้สามารถมองเห็นไดอยางเดนชัดถึงความพยายามที่จะสรางสถาบันทางการเมือง
เพื่อควบคุมชุมชนในชนบทจากสังคมเมือง จะเห็นไดวาสังคมชาวนายังไมสามารถพึ่งตนเองได
อยางเต็มที่ ยังมีการแทรกแซงจากภายนอกโดยเฉพาะจากสังคมเมือง(วิภาวดี ชวนบุญ 2541 : 15 –
16)
กกกกกกกกจากสภาพของชาวนาไทยในชนบทที่กลาวมาในขางตน ทําใหมองเห็นถึงสภาพสังคม
ของชาวนาไทยวามีลักษณะที่ยังพึ่งพากันระหวางเครือญาติและเพื่อนบาน ซึ่งเปนความสัมพันธที่มี
มาแตอดีตและสืบตอกันมาจนเปนวัฒนธรรมในปจจุบัน
ปญหาทางสังคมของชาวนาไทย
กกกกกกกกสังคมชนบทเปนอาณาบริเวณที่มีประชากรมนุษยอยูรวมกันในจํานวนที่เบาบางไม
หนาแนน มีความสัมพันธกันแบบสวนตัว เปนคนรูจักกัน อยูรวมกันในลักษณะพึ่งพาเกี่ยวพัน มี
คานิยมและความเชื่อ มีแบบความประพฤติคลายหรือเหมือนกัน มีวัฒนธรรมยอย (Subculture) หรือ
วัฒนธรรมทองถิ่นเดี ยวกัน ซึ่งโกศลและสถิต วงศสวรรค( 2543 : 132) กล าวถึงสภาพของการ
ดํารงชีวิตของชาวชนบทดังนี้
กกกกกกกก1. ธรรมชาติ ดินฟาอากาศดี ฝนอํานวยก็ไดรับผลผลิตดี มีกินมีใช
กกกกกกกก2. มีความเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือรนในการสรางฐานะ ไมคอยมีความคิดริเริ่ม มี
ชีวิตไปวันๆ ชีวิตไมตองการแขงขันเหมือนคนในเมือง กินอยูอยางงายๆไมละโมบ ไมเครียดกับ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
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กกกกกกกก3. งานขาดประสิทธิภาพเพราะไมมีการกดดัน การงานเปนไปตามใจอยากทํา ไมคอย
จริงจังกับชีวิต ไมเครงตอกฏเกณฑ ยืดหยุน ไมคอยเปนไปตามระเบียบ ทํางานแบบผอนปรน ไม
เขมงวดตอการควบคุมความประพฤติ
กกกกกกกก4. มาตรฐานการครองชีพต่ํา ความเปนอยูมีรสนิยมและมาตรฐานต่ํากวาในเมือง ไมมีสิ่ง
ฟุงเฟอลอใจ อยูงายกินงาย
กกกกกกกก5. ความเจริ ญ เป น ไปได ช า เพราะคนในชนบทปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม มีความอนุรักษนิยม มีความเกรงใจ พยายามหลีกเลี่ยงการขัดแยง ปฏิบัติตอกันโดยยึด
หลักขนบธรรมเนียมประเพณีแตหนหลัง วิทยาการใหมๆจึงแทรกซึมเขาไปไดยาก
กกกกกกกกชุมชนในชนบทหรือสังคมชนบทเปนสังคมที่อดอยากยากจน ทั้งนี้เปนเพราะประชาชน
สวนใหญประกอบอาชีพทํานาซึ่งเปนอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน มีการวางงานตามฤดูกาลมาก มี
ครอบครัวใหญและลูกมาก มีคนที่อยูในวัยทํางานนอย ความเจริญตางๆยังกระจายไปไมถึง ระดับ
การศึกษาและอนามัยของประชาชนโดยทั่วไปยังอยูในเกณฑที่ต่ํา มิหนําซ้ํายังถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากพอคาคนกลางอีกดวย ชาวชนบทสวนใหญจึงมาอยูในวงจรแหงความยากจนและเปนหนี้ไมมีที่
สิ้นสุด
กกกกกกกกจากปญหาทางดานสังคมของชาวนาที่กลาวมาในขางตนนั้นทําใหมองเห็นแนวโนมวา
การที่จะพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่องในอนาคตนั้น ยังตองมองมาที่ชนบทซึ่งเปนแหลงหลักใน
การทําอาชีพเกษตรกรรม ชาวนาทั้งหลายยังมีปญหาอยูมากมายซึ่งถาไดรับการสนับสนุนที่ดีแลว
ชาวนายอมจะมีผลงานในการทําหนาที่ของตนไดดี ปญหาตางๆที่เคยรุมเราถาไดรับการแกไขก็ยอม
ที่จะไดมาซึ่งผลผลิตที่ดีและเปนประโยชนตอประเทศในอนาคต
สภาพเศรษฐกิจของชาวนาไทย
กกกกกกกกสภาพเศรษฐกิจของชาวนาไทยเปนสภาพเศรษฐกิจระดับยากจน โดยความยากจนของ
ชาวนามักจะมีสวนเกี่ยวของกับรายได ราคาผลผลิต รายจายและหนี้สิน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสภาพ
ปญหาที่ เกิด จากชาวนาที่ไม สามารถช ว ยเหลือตนเองได ความพยายามของรัฐ ที่ผานมาในการ
ยกระดับรายไดฐานะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของชาวนายังไมบรรลุเปาหมาย เพราะแมชาวนา
ไทยโดยเฉลี่ยมีรายไดตอคนและมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น แตก็นอยกวาเมื่อเทียบกับคนที่
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรอื่น(ยุติธรรม ศิริภัทร 2544 : 19) รายไดของชาวนามีการขยายตัวใน
อัตราที่คอนขางต่ํารวมทั้งการมีสวนรวมการเปนเจาของปจจัยการผลิตของชาวนาอยูในระดับต่ํา จึง
ทําใหชาวนาที่เปนประชากรสวนใหญของประเทศยังคงตกอยูในสภาพยากจนและมีหนี้สิน
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กกกกกกกกสภาพการมีรายไดนอยของชาวนา เกิดจากปจจัยหลายอยางรวมกันเชนปจจัยทางสภาพ
ดินฟาอากาศซึ่งถือวาเปนปจจัยหลักในการทํานา ปญหาเกี่ยวกับการเปนหนี้สิน ตลอดจนสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการแขงขันกันสูง ทําใหผูประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม
ประสบปญหาไมวาจะเปนในเรื่องของตลาด เรื่องของเงินทุนในการทําการเกษตร คาครองชีพที่
สูงขึ้น ลวนแลวแตทําใหสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยูของชาวนาไทยไมดีเทาที่ควรเมื่อเทียบกับ
ภาคอุตสาหกรรม ปจจุบันประเทศตองการจะพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหเทียมเทา
ประเทศที่มีการพัฒนาแลว โดยเปาหมายของการพัฒนาประเทศก็เพื่อจะยกระดับรายไดและคุณภาพ
ชีวิตของประชากรใหดีขึ้นและพยายามจะลดความเหลื่อมล้ําทางดานความเปนอยูและเศรษฐกิจของ
ประชากรระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใหใกลเคียงกัน อาชีพชาวนาก็เชนเดียวกันที่
ทางภาครัฐพยายามที่จะพัฒนาใหทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่นๆทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
แตการเปลี่ยนแปลงรายไดเฉลี่ยตอคนของประชากรทั้งประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติที่ผานมาไมไดรับการแกไข เพราะผลของการพัฒนายิ่งทําใหชองวางการกระจาย
รายไดระหวางคนในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมขยายตั วหางกั นมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ผลการ
พัฒนาที่ผานมากอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม
รวมทั้งปญหาชาวนายากจน ซึ่งยังไมไดลดจํานวนลงแตอยางใด(อรุณ อวนสกุล 2544 : 5 – 8)
ปญหาทางเศรษฐกิจของชาวนาไทย
กกกกกกกกประเทศไทยไดพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวถึง
10 ฉบับและใชเวลามากกวา 45 ป แมจะกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมอยูบางแตก็ยังไมเปนที่
นาพอใจ โดยมีประชากรเพียงบางสวนของประเทศเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศ
การเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ตั้งแต พ.ศ.2504 จนกระทั่งปจจุบันก็ยัง
แกไขปญหาภาวะตกต่ําของฐานะชาวนาไมได ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตยังตองพึ่งพิงธรรมชาติและ
การผลิตตามฤดูกาล ไมสามารถสรางงานไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ประกอบกับมีการแขงขัน
สิ น ค า เกษตรในตลาดต า งประเทศมากขึ้ น ราคาสิ น ค า เกษตรจึ ง ลดต่ํ า ลง อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ก็ คื อ
มาตรฐานของคุณภาพผลผลิตก็ยังสูตางประเทศไมได ดังนั้นชาวนาไทยสวนใหญจึงประสบปญหา
การตลาดและราคาผลผลิต อนึ่งชาวนาโดยทั่วไปมักขาดความรูและการแนะนําอยางเพียงพอ ซึ่ง
ประดิษฐ มัชฌิมา(2543 : 237) ไดสรุปปญหาเศรษฐกิจของชาวชนบทไวดังนี้
กกกกกกกก1. ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
กกกกกกกก2. ชาวนามีหนี้สินมาก
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กกกกกกกก3. ขาดน้ํา โดยการผลิตขึ้นอยูกับฤดูกาลและดินฟาอากาศ มีการวางงานมาก
กกกกกกกก4. รายไดต่ําและไมแนนอน ราคาของผลผลิตมีการขึ้นลงเสมอ
กกกกกกกก5. ขาดสถาบันเครดิตและการตลาดทองถิ่น
กกกกกกกก6. เกษตรกรไมมีที่ดินเปนของตนเอง
กกกกกกกก7. ขาดที่เก็บผลิตผล ถูกบังคับใหขายสินคาในราคาถูก
กกกกกกกก8. ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง
กกกกกกกก9. การคมนาคมขนสงไมสะดวก
กกกกกกกก10. ขาดความรูดานการเกษตรแผนใหม
กกกกกกกก11. ขาดความรูและขาวสารดานการตลาด
กกกกกกกก12. ขาดความรูความเขาใจดานธุรกิจการคา ขาดอํานาจในการตอรอง
กกกกกกกก13. รัฐบาลไมสามารถชวยเหลือเกษตรกรไดทั่วถึง
กกกกกกกกจากการที่มีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร ซึ่งเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม(2542 : 5) ได
กลาวไววา นักเศรษฐศาสตรสวนใหญของไทยพบวาชาวนาของไทยสวนใหญตองเผชิญกับความ
ยากจน มีรายไดเลี้ยงครอบครัวคอนขางต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรม เพราะถูกกด
ราคาสิ น คาจากพอคาคนกลาง นอกจากนี้ชาวนายังขาดความรูและความชํ านาญในการทําการ
เพาะปลูกพืชบางอยาง ขาดเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทําใหชาวนาผลิตพืชผลไดในระดับ
ต่ําไมเพียงพอในการเลี้ยงชีพหรือการแบงปนเพื่อใชในการลงทุนในปตอไป หรือขายเพื่อใหได
เงินทุนใชในการดําเนินชีวิต ปญหาตางๆเหลานี้เปนปญหาที่ชาวนาตองประสบตลอดมา
กกกกกกกกจากขางตนปญหาดานเศรษฐกิจของชาวนา นับวาเปนปญหาลูกโซที่ตอเนื่อง ซึ่งจะ
กอใหเกิดปญหาเศรษฐกิจและปญหาความเปนอยู กลาวคือเมื่อผลผลิตต่ําทําใหมีรายไดต่ํา เมื่อ
รายไดต่ําก็ทําใหขาดการออมและการสะสมทรัพย ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุนและในที่สุดแลวก็
เปนผลทําใหเกิดผลผลิตต่ําและรายไดต่ําอีกวนเวียนอยูอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งสอดคลองกับ Diouf
(2000 : 243) ซึ่งกลาวไววา “ชาวนายังคงขาดแคลนอันเนื่องมาจากผลผลิตตกต่ําทําใหรายไดต่ําไป
ดวย ซึ่งเปนผลใหการยังชีพของชาวนายังคงวนเวียนและขึ้นอยูกับราคาผลผลิต ดังนั้นแลวสภาพ
เศรษฐกิจของชาวนาไมควรขึ้นอยูกับราคาตลาดโลก” ซึ่งการกลาวเชนนี้ เปนการบงบอกไดเปน
อยางดีวาสภาพของเศรษฐกิจโลกมีผลอยางยิ่งตอสภาพเศรษฐกิจของชาวนา และยังเปนการสะทอน
ใหเห็นวาอาชีพชาวนายังคงถูกเอาเปรียบจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา
ปญหาหนี้สินกับชาวนา
กกกกกกกกปญหาหนี้สินของชาวนาไทยเปนปญหาที่เรื้อรังมานาน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปญหา
หนี้สินไดสรางความทุกขยากใหแกชาวนาเปนอยางมาก ถึงรัฐบาลจะพยายามแกไขปญหา แต
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ปรากฏวาปญหาหนี้สินของชาวนาก็ยังไมผอนคลายเทาใดนัก(มนตรี เมืองพรหม 2541 : 5) ปญหา
หนี้สินของชาวนาเปน ปญหาสํา คัญที่มี ผลกระทบตอการผลิต รายได ความเป นอยูของชาวนา
ตลอดจนมีผลกระทบตอการพัฒนาในภาคเกษตรอยางมาก การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
ผานมาไดใหความสําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ โดยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ภาคเกษตรซึ่งแตเดิมเปนภาคเศรษฐกิจ
หลักของประเทศ กลั บมี บ ทบาทและความสําคัญนอ ยลงเมื่อเปรี ย บเที ย บกั บการผลิตสาขาอื่ น
ทรัพยากรและปจจัยการผลิตตางๆ ไดเคลื่อนยายออกจากภาคเกษตร ไปสูภาคอุตสาหกรรม เชน
ที่ดิน แรงงาน เงินทุน มีผลใหรายไดประชากรในภาคเกษตรลดต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากร
ในภาคการผลิตนอกภาคการเกษตร รายไดเกษตรกรต่ํากวารายจาย เกิดปญหาหนี้สินเรื้อรังและทวี
ความรุนแรงมากขึ้น มูลเหตุที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ การที่ชาวนาไทยไมสามารถพัฒนาหรือ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรมีไมเพียงพอทั้งในดานการผลิตและการตลาด รายไดของชาวนาโดยเปรียบเทียบจึงมี
แนวโนมลดต่ําลงมา
สาเหตุของการเกิดปญหาหนี้สนิ ของชาวนา
กกกกกกกกสํานักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ไดสรุปมูลเหตุของปญหาหนี้สินของชาวนาไว
2 ประการ(ยุติธรรม ศิริภัทร 2544:22) คือ
กกกกกกกก1. เกิดจากความลมเหลวในภาคการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากการที่ชาวนาไมสามารถพัฒนา
หรือปรับตัวใหเขากับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได ประกอบกับ
โครงสรางปจจัยพื้นฐานในภาคเกษตรมีไมเพียงพอทั้งในดานการผลิตและการตลาด รายไดของ
ประชากรชาวนามีแนวโนมลดต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรนอกภาคเกษตร และไมเพียงพอ
กับคาใชจายที่เกิดขึ้น ดังนั้นการปลดเปลื้องหนี้สินของชาวนาหรือการไถถอนนอกระบบใหเปนหนี้
ในระบบจึงเปนเพียงการแกไขปญหาที่ปลายเหตุและแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น
กกกกกกกก2. เกิดจากระบบการเงินของประเทศยังไมพัฒนาและไมสามารถตอบสนองตอความ
ตองการทางการเงินในภาคการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาหนี้สินนอกระบบในภาค
เกษตรสวนหนึ่งเกิดจากการที่สถาบันการเงินในระบบไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบสนอง
ความตองการเงินกู ทําใหเกิดความตองการสวนเกินเงินกู ชาวนาตองพึ่งพาแหลงเงินกูจากตลาด
การเงินนอกระบบ
กกกกกกกกสําหรับปญหาหนี้สินของชาวนา พบวาสัดสวนการเปนหนี้ของชาวนาไดเพิ่มสูงขึ้นจาก
ป 2548 ที่ชาวนาเปนหนี้โดยเฉลี่ย 1,454 บาท/ครัวเรือน ไดเพิ่มขึ้นในป 2549 มาเปน 37,019 บาท/
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ครัวเรือน การประกอบอาชีพทํานาในยุคของการผลิตเชิงธุรกิจจําเปนตองลงทุน และในขณะที่
ชาวนาขาดแคลนเงินทุน อาชีพทํานาตองเสี่ยงตอสภาพดินฟาอากาศและยังตองเสี่ยงตอความไม
แนนอนของตลาด หมายถึงความเสี่ยงตอราคาหรือเสถียรภาพรายได ซึ่งการกอหนี้เพื่อการลงทุนใน
การทํานา ก็พบวามีชาวนาหลายรายประสบความสําเร็จ แตก็มีชาวนาจํานวนมากที่ประสบความ
ลมเหลวและทําใหเกิดหนี้สินลนตัว(พงษศักดิ์ เฉลิมชุติเขต 2549 : 13 – 14)
กกกกกกกกจากปญหาหนี้สินของชาวนานี่เอง ที่เปนปจจัยทําใหสภาพทางเศรษฐกิจของชาวนาไทย
ไมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ
กกกกกกกกการที่มนุษยตองการจะทําอะไรสักอยางหนึ่ง จะตองมีเปาหมายที่เดนชัด มีจุดประสงคที่
แน น อน ชั ด เจน มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า ในสิ่ง นั้ น และที่ สํ า คั ญที่ สุ ด คื อจะต อ งมีแ รงจู ง ใจที่ จ ะทํ า
แรงจูงใจนี้เปนตัวบงชี้วางานที่จะทําจะออกมาในรูปใด จะเปนแบบใด ฉะนั้นแลวแรงจูงใจจึงเปน
สิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการที่จะเริ่มตนทําสิ่งตางๆที่ตองการ
กกกกกกกกไดมีผูใหความหมายของแรงจูงใจและผูวิจัยไดรวบรวมได ดังนี้คือ
กกกกกกกกบีช (Beach1965, อางถึงใน ดํารงศักดิ์ จงวิบูลย 2543 : 25) ไดใหความหมายของ
แรงจูงใจวาหมายถึง ความเต็มใจที่จะใหพลังเพื่อทํางานอยางหนึ่งอยางใดใหประสบผลสําเร็จ เปน
สิ่งสําคัญที่เปนตัวเรงหรือเสริมการทํางานของมนุษย เพื่อใหไปถึงวัตถุประสงคที่มีรางวัลเปน
เปาหมาย
กกกกกกกกสเตียร และพอรเตอร (Steer and Portor1979, อางถึงใน จรัญศักดิ์ พีระศักดิ์โสภณ และ
คนอื่น ๆ 2544 : 8) กลาววาแรงจูงใจหมายถึงสิ่งที่เปนพลังกระตุนใหแตละบุคคลกระทําพฤติกรรม
และเปนสิ่งที่ชี้ทิศทางหรือแนวทางใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมายของแตละคน และ
เปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนรักษาพฤติกรรมนั้นใหคงอยู
กกกกกกกกกิติ ตยัคคานนท(2532,อางถึงใน ชาลิลา พรมทอง 2547 :13) กลาววา แรงจูงใจเปนพลัง
ที่ อ ยู ใ นตั ว บุ ค คลแต ล ะคนซึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ร า และกระตุ น ให มี ก ารเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ให บุ ค คลนั้ น
ดําเนินการใดๆ ไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย
กกกกกกกกไคเดอร และคณะ (Kieder and others1983, อางถึงใน ดวงแกว กลีบทอง 2549 :13) ได
ใหความหมายของแรงจูงใจไววา เปนตัวที่เนนถึงพลังที่อยูภายในของแตละบุคคล ซึ่งจะอธิบายถึง
ระดับแนวทางการไปสูและการคงอยูของความพยายามที่จะทํางานใหเปนไปตามเปาหมาย โดย
มุงเนนที่ความพยายามที่ใสลงไปในการทํางานมิใชผลของงานที่ทํา
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กกกกกกกกสุ ช า จั น ทร เ อม (2525,อ า งถึ ง ใน วิ ย ะดา ชั ย เวช 2548 :13) ได ใ ห ค วามหมายของ
แรงจูงใจไววาหมายถึง
กกกกกกกก1. สภาวะที่ อิ น ทรี ย ถู ก กระตุ น ให แ สดงพฤติ ก รรมอย า งใดอย า งหนึ่ ง เพื่ อ บรรลุ สู
จุดหมายปลายทาง (Goal)
กกกกกกกก2. พฤติกรรมที่สนองความตองการของมนุษยและเปนพฤติกรรรมที่นําไปสูจุดหมาย
ปลายทาง
กกกกกกกก3. พฤติกรรมที่ถูกกระตุนโดยแรงขับ(Drive) ของแตละบุคคลมีแนวมุงไปสูจุดหมาย
ปลายทางอยางใดอยางหนึ่งและรางกายอาจจะสมประสงคในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับ
นั้นๆ
กกกกกกกกวุฒิชัย จํานง(2525,อางถึงใน ญาณิศา สารอินตา 2547 :13) กลาววาแรงจูงใจ หมายถึง
ลักษณะและระดับที่เอกบุคคลผูเปนสมาชิกของระบบสังคมไดเกิดความตั้งใจ เต็มใจ พรอมใจและ
พอใจที่จะทํางานใหกับระบบสังคมนั้น
กกกกกกกกจากคําจํากัดความของนักวิชาการขางตนพบวาแรงจูงใจสามารถเริ่มตนไดจากทางกาย
จิตใจ สังคมหรือสิ่งแวดลอม คําจํากัดความของแรงจูงใจจึงเปนไปอยางกวางขวาง ผูวิจัยพอสรุป
ความหมายของแรงจูงใจไดวา หมายถึง ปจจัยหรือสิ่งตางๆ ที่มากระตุนหรือชักนําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมไปสูเปาหมายที่ตองการอยางทีทิศทางแนนอน
กระบวนการเกิดแรงจูงใจ
ddddddddผูวิจัยไดคนควาพบวามีนักวิชาการไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับขั้นตอนของการเกิดแรงจูงใจ
ดังนี้คือ
ddddddddลูธันส(Luthans 1985:21) กลาววาแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลจะประกอบดวยองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 สวนคือ
dddddddd1. ความตองการ (Need) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายเกิดความไมสมดุล เชน เมื่อรางกายขาด
น้ํา อาหาร ความตองการทางเพศ หรือเมื่อไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนหรือหมูคณะ
dddddddd2. แรงขับหรือแรงกระตุน (Drive) เปนพลังกระตุนที่เกิดขึ้นภายในรางกาย เพื่อระงับ
ความต อ งการเป น ตั ว กระตุ น ทําใหเ กิด พฤติก รรมเพื่อ นําไปสู เ ปาหมาย สิ่ งนี้ถือ เป น หัว ใจของ
กระบวนการจูงใจ
dddddddd3. เปาหมาย (Goal) เปนสิ่งที่ตั้งไวเพื่อสนองความตองการและลดแรงขับลง อันเปน
จุดสิ้นสุดของกระบวนการจูงใจ
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กกกกกกกกสเตียรและพอรเตอร (Steer and Porter 1977:45) อธิบายวาเมื่อมนุษยเกิดภาวะไมสมดุล
ขึ้นภายในหรือมีความตองการหรือความคาดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะมีพฤติกรรมออกมาเพื่อให
บรรลุถึงเปาหมายที่ตนตองการ แลวก็จะหันไปกระทําพฤติกรรมอื่น ๆแทน หากสิ่งจูงใจที่ไดนั้นไม
เพียงพอกับความตองการ มนุษยก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆ ใหมจนกวาจะเพียงพอ หรือจนกวาจะ
พอใจและไดสรุปตัวแบบ(Model) ของการจูงใจวาประกอบดวยสวนประกอบ 4 สวนคือ
กกกกกกกก1. ความตองการหรือความคาดหวัง
กกกกกกกก2. พฤติกรรมที่ไปสูความตองการ
กกกกกกกก3. เปาหมายที่สอดคลองกับความตองการ
กกกกกกกก4. การปอนกลับ
กกกกกกกกนอกจากนี้พวงเพชร วัชรอยู(2537,อางถึงใน เนตรชนก นามเสนาะ 2549 :8) ไดกลาววา
กระบวนการของแรงจูงใจประกอบดวยขั้นตอนที่เกี่ยวของเนื่องกัน 4 ขั้นตอนโดยเริ่มดวยความ
ตองการ(Need) และสิ้นสุดลงที่การตอบสนองซึ่งลดหรือขจัดสิ่งที่เปนแรงขับซึ่งมีรายละเอีย ด
ดังนี้คือ
กกกกกกกก1. ขั้นความตองการ(Need Stage) ความตองการเปน ภาวะขาดสมดุลที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลขาดสิ่งที่จะทําใหสวนตางๆ ภายในรางกายดําเนินหนาที่ไปตามปกติ สิ่งที่ขาดนั้นอาจเปน
สิ่งจําเปนตอชีวิตอยางมหันต เชน น้ํา อาหาร อากาศ หรืออาจเปนสิ่งสําคัญตอความสุขทุกขของ
จิตใจ เชนความรัก หรืออาจจะเปนสิ่งที่จําเปนเล็กนอยสําหรับบางคน เชน หนังสือพิมพรายวัน
เปนตนบางครั้งความตองการอาจเกิดขึ้นจากภาวะที่มาคุกคามสุขภาพของบุคคล เชน ความเจ็บปวด
จะทําใหบุคคลเกิดความตองการแสดงพฤติกรรมที่จะปองกันไมใหเกิดไมใหเกิดความเจ็บปวดนัน้ ๆ
ขึ้น
กกกกกกกก2. ขั้นแรงขับ (Drive Stage) ความตองการในขั้นแรกนั้นกระตุนใหเกิดแรงขับ คือเมื่อ
เกิดความตองการแลว บุคคลจะนิ่งเฉยอยูไมได อาจมีความกระวนกระวาย ภาวะที่บุคคลเกิดความ
กระวนกระวายและอยูเฉยๆ ไมไดนี้เรียกวาเกิดแรงขับ ซึ่งตองการมากก็กระวนกระวายมาก เชน
เมื่อรางกายขาดน้ําจะเกิดอาการคอแหงกระหายน้ํา เกิดความรูสึกกระวนกระวาย
กกกกกกกก3. ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage) เมื่อเกิดความกระวนกระวายขึ้นจะผลักดันใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มีทิศทางไปสูเปาหมายออกมา แรงขับจะเปนพลังใหแสดงพฤติกรรมไดรุนแรง
หรือมากนอยตางกัน เชน คนกระหายน้ํามาก กับคนที่กระหายน้ําเพียงเล็กนอย ยอมมีพฤติกรรมใน
การหาน้ําดื่มตางกัน คนกระหายน้ํามากอาจหาทั้งน้ําเย็น น้ํามะพราว น้ําออยมาดื่มพรอม ๆกัน
ในขณะที่คนกระหายน้ํานอยอาจจะหาเพียงน้ําเย็นแกวเดียวมาดื่มก็พอแลว
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กกกกกกกก4. ขั้นลดแรงขับ (Drive reduction Stage) เปนขั้นตอนสุดทาย คือแรงขับจะลดลง
ภายหลังการเกิดพฤติกรรมที่ตอบสนองความตองการแลว
กกกกกกกกแรงขับและการลดแรงขับนี้ไมใชจะสัมพันธกันเสมอไป คือการลดแรงขับจะไมหมด
สิ้นในทุกครั้ง เปนตนวาสิ่งที่เคยสนองความตองการของคนในครั้งหนึ่งอาจจะไมทําใหพอใจใน
ครั้งตอไปอีกก็ไดหรือสิ่งที่สนองความตองการของคนหนึ่งจะไมสนองความตองการของคนอื่น
เพราะการเรียนรูและการรับรูที่แตกตางกันในแตละบุคคล จะมีอิทธิพลตอผลของการตอบสนองที่
ทําใหพอใจหรือไมพอใจไดและความตองการที่ขัดแยงกันภายในตัวบุคคลก็จะมีอิทธิพลตอการ
ตอบสนองทําใหแตละคนตอบสนองดวยวิธีการตางกันไป
กกกกกกกกจากทรรศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแรงจูงใจสรุปไดวาเมื่อรางกาย
เกิดความตองการจะทําใหเกิดแรงขับขึ้น แรงขับที่เกิดขึ้นจะรบกวนและกระตุนใหรางกายแสดง
พฤติ กรรมตาง ๆ ออกมา ระหว างนี้รา งกายจะตองกํ า หนดทิศ ทางหรื อตั้ง เปา หมายที่จ ะแสดง
พฤติกรรม เพื่อใหสนองความตองการเมื่อสามารถสนองความตองการไดแลว แรงขับก็จะลดลง
ดวยกระบวนการดังกลาวผูบริหารงานในองคการตางๆ จึงหาวิธีจูงใจพนักงานใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขเพื่อบรรลุเปาหมายทั้งของบุคคลและองคการรวมกัน (กรองแกว อยูสุข
2537,อางถึงใน อรุณ อวนสกุล 2544 :15)
ความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กกกกกกกกบุคคลจะบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงาน ความตั้งใจในการทํางานนั้นจะเกิดผลก็ตอเมื่อมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มี
ความมั่นใจและเกิดความรูสึกที่จะอุทิศตนเพื่องานไดถูกตอง เพราะแรงจูงใจ เปนตัวกระตุนใหคน
แสดงพฤติกรรม ซึ่งการที่เราตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงวาเราขาดสิ่งนั้นๆ ทําใหเปนแรงผลักดันให
คนเราแสดงพฤติกรรมเพื่อใหไดสิ่งนั้นมา การจูงใจนี้มีผลอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานของบุคคล โดย
เปนที่ยอมรับกันวา ผลการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับการจูงใจและความสามารถของบุคคล มีงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
หัว หนางานเพื่อ ใหไดผลผลิ ตสูงและประสบความสําเร็จในการทํางาน เชน โรงงานประกอบ
รถยนต โรงงานผลิตเครื่องไฟฟา คนงานรถไฟและการประกันภัย ผลการศึกษาคนควาปรากฏวา
บุคคลใดมีแรงจูงใจสม่ําเสมอจะใหไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพดีและปริมาณมาก ซึ่งแสดงใหเห็น
วาแรงจูงใจมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน (พงศ หรดาร 2540 : 65)
กกกกกกกกนอกจากนี้ อรุณ รักธรรม (2522,อางถึงใน จรัญศักดิ์ พีระศักดิ์โสภณ และคนอื่น ๆ
2544 :15) ใหความเห็นวาแรงจูงใจเปนสวนหนึ่งของการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน

21
พฤติกรรมตางๆของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความตองการและแสดงการกระทําออกมา
ตามปกติคนเรามีความสามารถในการทําสิ่งตางๆไดหลายอยางหรือมีพฤติกรรมแตกตางกัน แต
พฤติกรรมเหลานี้จะแสดงออกเพียงบางโอกาสเทานั้น สิ่งที่ผลักดันเอาความสามารถของคนออกมา
ได คื อ แรงจู ง ใจนั่ น เอง แรงจู ง ใจจึ ง เป น ความเต็ ม ใจที่ จ ะใช พ ลั ง ความสามารถเพื่ อ ให ป ระสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
กกกกกกกกสวนสเตียรและพอรเตอร(Steer and Porter1977, อางถึงใน ชาลิลา พรมทอง 2547 : 21)
กลาววาเมื่อบุคคลใดเริ่มทํางาน เขาอาจจะทํางานอยางเต็มความสามารถหรือตั้งใจทําเพียงครึ่งเดียว
หรืออาจจะทําเพียงเพื่อใหเห็นวาไดปฏิบัติหนาที่แลวเทานั้น การจูงใจจะชวยกระตุนใหคนใชความ
พยายามในการทํางานและในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ประการคือ
กกกกกกกก1. ระดับของแรงจูงใจ
กกกกกกกก2. ความรูความสามารถหรือลักษณะสวนตัว
กกกกกกกก3. ความเขาใจชัดเจนในบทบาทหนาที่ของตน
กกกกกกกกนอกจากนี้ กินสัน, อิวานเซวิค และคอนเนลลี (Ginson , Ivansevic and Connailly1982,
อางถึงใน ดวงแกว กลีบทอง 2549 :16) ใหความเห็นวา ตัวแปรตาง ๆ เชนความรูความสามารถ
ระดั บ ของความใฝ ฝ น ภู มิ ห ลั ง ของแต ล ะคนรวมทั้ ง ผลตอบแทนต า งๆ มี ส ว นที่ ทํ า ให ผ ลการ
ปฏิบัติงานของแตละบุคคลมีความแตกตางกันแตสิ่งสําคัญซึ่งชวยในการกระตุนใหบุคคลเพิ่มความ
พยายามในการทํางานคือ แรงจูงใจ บุคคลที่ถูกจูงใจจะมีแนวทางการทํางานที่แนนอน ระดับการ
ทํางานจะสม่ําเสมอ ซึ่งผลการปฏิบัติงานจะสูงกวาเมื่อไมมีแรงจูงใจ
กกกกกกกกดวยเหตุความสําคัญของแรงจูงใจดังกลาวอาจสรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญของ
หนวยงาน คือการที่ผูบริหารสามารถสรางแรงจูงใจนั่นคือการชักจูงบุคคลดวยสิ่งที่เขาตองการก็จะ
ทําใหบุคคลมีแรงจูงใจ สงผลใหเขาเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการใหความรวมมือ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน
ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กกกกกกกกจากกระบวนการของแรงจูงใจทําใหทราบวาเมื่อบุคคลมีความตองการ จะสงผลใหเปน
แรงขับในรางกายและจะแสดงเปนพฤติกรรมออกมาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นการเขาใจใน
ความตองการของมนุษยจึงนับเปนจุดแรกที่จะนําไปสูความเขาใจในการเลือกวิธีการจูงใจซึ่งไดมี
นักวิชาการและผูรูหลายทานไดจัดแบงความตองการอันเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ในรูปแบบ
ตางๆ ดังนี้
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กกกกกกกกเทพพนม เมื องแมน และสวิง สุ วรรณ (2529,อ างถึง ใน มงคล ธิ เ ป ย ง 2546 :17)
กลาวถึงองคประกอบพื้นฐานที่จูงใจใหเกิดการทํางาน (Basic Factor to Motivation) ไววา
ประกอบดวย
กกกกกกกก1. งานที่มีลักษณะทาทายความสามารถ มีคนเปนจํานวนมากที่ถูกจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะทาทายความสามารถ ความนาเบื่อในการทํางานทําใหเกิดความเก็บกดและ
ทํางานไมเต็มที่ การจูงใจใหคนปฏิบัติงานใหเต็มกําลังความสามารถ โดยทําใหงานมีลักษณะทา
ทายความสามารถใหมากที่สุดเทาที่จะทําได จะทําใหมีแรงจูงใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
กกกกกกกก2. การมีสวนรวมในการวางแผน คนบางคนจะถูกสรางใหมีแรงจูงใจ ถาถูกขอรองให
ชวยในการวางแผนงานและกําหนดสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน การใหมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนงานมากขึ้นเทาใดก็จะเปนแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นเทานั้น
กกกกกกกก3. การใหการยกยองและปรับปรุงสถานภาพ ความตองการที่จะไดรับการยกยองชมเชย
และการปรับปรุงสถานภาพใหดีขึ้นมีอยูในบุคคลทุกคน และทุกคนก็ตองการการยอมรับจากเพื่อน
พอง และจากผูบังคับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน และการยกยองชมเชยนั้นตองทําดวยความจริงใจ
และการยึดหลักของการใหวา ใหสําหรับผูที่มีการปฏิบัติงานเหนือกวาขั้นเฉลี่ย ถาหากไมเชนนั้นก็
จะเปนสิ่งที่ไมนาชื่นชอบสําหรับผูรับ และจะเปนที่เยาะเยยจากบุคคลอื่น
กกกกกกกก4. การใหความรับผิดชอบมากขึ้น และการใหอํานาจบารมีมากขึ้น คนจํานวนมากที่
ทํ า งานภายในองค ก ารและต อ งการจะมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี อํ า นาจบารมี ขึ้ น จากการเป น
ผูบังคับบัญชาและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีความคาดหวังวาจะไดรับสิ่งเหลานี้จาก
การทํางาน การใชเทคนิคนี้ เชน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การใหอํานาจและการมอบความ
รับผิดชอบอยางเหมาะสมจะเปนเครื่องมือในการจูงใจใหคนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก5. ความมั่นคงและคามปลอดภัย เชน ความตองการหลุดพนจากความกลัว การไมมี
งานทํา การถูกลดตําแหนง และการสูญเสียรายได ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูและแฝงอยูในจิตใจทุกคน
กกกกกกกก6. ความเปนอิสระในการทํางาน คนทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีอิสระในการกระทํา
บางสิ่งบางอยางดวยตัวของเขาเองอยูทุกคน ความตองการที่จะเปนนายของตัวเองในการปฏิบัติงาน
บางอยางในบางคน เปนความปรารถนาที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในคนที่มีความสามารถสูง
กกกกกกกก7. โอกาสในดานความเจริญเติบโตทางดานสวนตัว เนื่องจากคนสวนมากตองการหรือ
ชอบที่จะมีการเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตทางดานทักษะ ความสามารถทางดานวิชาชีพ หรือ
ประสบการณ องคการตาง ๆ ที่มีการใหมีการฝกอบรมและมีโครงการการศึกษา การเดินทางเพื่อดู
งาน นอกสถานที่ การหมุนเวียนงาน และการสรางประสบการณจากการทํางานและจากเครื่องมือ
ตางๆ ลวนแตใชวิธีใหโอกาสในดานความเจริญงอกงามสวนบุคคล ซึ่งเปนแรงจูงใจทั้งสิ้น
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กกกกกกกก8. โอกาสกาวหนา คือโอกาสกาวหนาที่ในหนาที่การงาน เชนการไดรับการเลื่อน
ตําแหนงใหสูงไปสูระดับที่สูงกวาในองคการ
กกกกกกกก9. เงินและรางวัลที่เกี่ยวกับงาน สําหรับคนบางคน เงินเปนสิ่งที่มีอิทธิพลสูงมากก็อาจ
เปนแรงจูงใจสําหรับบุคคลนั้นได
กกกกกกกก10. สภาพของการทํางานที่ดี ซึ่งรวมองคประกอบทั้งทางดานกายภาพและทางดาน
จิตใจของสภาพแวดลอมในการทํางาน
กกกกกกกก11. การแขงขัน นับเปนแรงจูงใจที่สําคัญมากอันหนึ่งเนื่องจาก การตองการความเปน
เลิศ
กกกกกกกกภรณี กีรติบุตร (2529,อางถึงใน อรุณ อวนสกุล 2544 :18) ไดกลาวถึงวิธีการหนึ่งที่
ผูบริหารองคการอาจจะกระทําไดในอันที่จะสรางความพึงพอใจและจูงใจคนในองคการซึ่งจะ
นําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคการ คือ การจัดงาน (Job design) ที่มีลักษณะการเกื้อกูลตอการ
สนองตอบความตองการความพึงพอใจ โดยงานในองคการ ควรประกอบดวย ลักษณะสําคัญๆ
ตอไปนี้
กกกกกกกก1. งานที่แตละคนกระทําจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติมีความรูสึกรับผิดชอบเปน
สวนตัวตอสวนที่เปนความหมายของงาน (Meaningful portion) วิธีการนี้หากงานเปนผลสําเร็จ ผู
ปฏิบัติก็จะไดมีความรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จและรูสึกภูมิใจ (Self - esteem)
กกกกกกกก2. งานจะตองเกี่ยวของกับบางสิ่งที่มีความหมายในตัวของมันเอง ( Intrinsic
meaningful) หรือไมก็ใหประสบการณที่มีคุณคาตอบุคคล
กกกกกกกก3. งานจะตองใหการปอนขอมูลกลับ(Feedback) เกี่ยวกับความกาวหนาหรือคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานซึ่งเขากําลังกระทําอยู
กกกกกกกกเสถียร เหลืองอราม(2519,อางถึงใน ญาณิศา สารอินตา 2547 :18) ไดแสดงความคิดเห็น
วา การจูงใจ (Motivation) หรือแรงจูงใจซึ่งขึ้นอยูกับความตองการของบุคคล เปนผลมาจากความ
ตองการทางดานรางกาย (Physical condition) และสภาพของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู (Social
condition) แรงจูงใจจะเปนการกระตุนเพื่อชวยใหการทํางานลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ แรงจูงใจสามารถ
จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
กกกกกกกก1. แรงจูงใจภายใน(Intrinsic Motivation) เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลแตละคน และเปน
ผลมาจากสิ่งแวดลอมหรือแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในของแตละคนอาจจะเปน ความสนใจ
ความหวัง ความทะเยอทะยาน และความพอใจหรืออุดมคติของแตละคน
กกกกกกกก2. แรงจูงใจภายนอก ( Extrinsic Motivation) เกิดจากสิ่งเราภายนอก หรือสิ่งแวดลอม
มากระตุนใหบุคคลตองทํางาน เชน บรรยากาศในการทํางาน คําชมเชย คําตําหนิ การใหรางวัล การ
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แข ง ขั น การลงโทษ ความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงาน ซึ่ ง แรงจู ง ใจภายนอกสามารถแยกเป น
องคประกอบยอยๆ คือสิ่งแวดลอมในการทํางาน ความรูสึกตองานหรือความพอใจงาน การมี
เสรีภาพในดานความคิดเห็น
กกกกกกกกภิญโญ สาธร (2527,อางถึงใน เนตรชนก นามเสนาะ 2549 :8) ไดกลาววา บุคลากรจะ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทํางานไดนานจะตองอาศัยสิ่งจูงใจ 6 อยางคือ
กกกกกกกก1. สิ่งจูงใจซึ่งเปนวัตถุ ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายภาพที่ใหแกผูปฏิบัติงาน
เปนการตอบแทน ชดเชย หรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานแกหนวยงานมาแลวอยางดี
กกกกกกกก2. สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลซึ่งมิใชวัตถุ จัดเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญในการชวยเหลือ
สงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เปนโอกาสนี้ บุคคล
จะไดรับแตกตาง จากบุคคลอื่นๆ เชนเกียรติภูมิ ตําแหนง การใหสิทธิพิเศษ และการมีอํานาจ เปน
ตน
กกกกกกกก3. สภาพทางกายภาพที่พึงปรารถนา หมายถึง สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก
สถานที่ทํางาน เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกในที่ทํางานตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิด
ความสุขสบายในการทํางาน
กกกกกกกก4. ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานที่จะสนองความ
ตองการของบุคคล ในดานความภาคภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอื่นรวมทั้งการไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน
กกกกกกกก5. ความดึงดูดในทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธกับผูรวมงานในหนวยงานซึ่งถา
ความสัมพันธเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจรวมงานกับหนวยงาน
กกกกกกกก6. การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการ และทัศนคติของบุคคล หมายถึง
การปรับปรุงตําแหนงงาน วิธีการทํางาน ใหสอดคลองกับความสามารถของบุคคล ซึ่งแตละคนมี
ความสามารถแตกตางกัน
กกกกกกกกแซเลนิกและคณะ(Cerenic and others1972:32) ไดแบงความตองการซึ่งเปนสิ่งจูงใจที่
ผูบริหารจําเปนตองจัดสนองตอบแกผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจไวเปน 2 ลักษณะ โดย
ยึดทฤษฎีเกี่ยวกับการใหรางวัล ดังนี้
กกกกกกกก1. ความตองการภายนอก ( External Need) เปนความตองการเกี่ยวกับ
กกกกกกกกกกกก1.1 รายไดตอบแทน
กกกกกกกกกกกก1.2 ความมั่นคงปลอดภัยในงาน
กกกกกกกกกกกก1.3 สภาพแวดลอมทางกายภาพ
กกกกกกกกกกกก1.4 ตําแหนงหนาที่
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กกกกกกกกกกกก1.5 การไดทํางานที่ถนัด
กกกกกกกกความตองการเหลานี้จะไดรับการสนองตอบจากการจัดการ( Reward by Management)
กกกกกกกก2. ความตองการภายใน ( Internal Need) เปนความตองการเกี่ยวกับ
กกกกกกกกกกกก2.1 ความตองการการเขาหมูหาพวก
กกกกกกกกกกกก2.2 ความตองการแสดงความรูสึกเกี่ยวกับความจงรักภักดี และความรักใคร
กกกกกกกกกกกก2.3 ความตองการเปนที่ยอมรับนับถือของคนอื่น
กกกกกกกกกกกก2.4 ความตองการในศักดิ์ศรีของตนเอง
กกกกกกกกความตองการนี้จะไดโดยการใหของหมูคณะ ( Reward by Group)
กกกกกกกกไมเออร (Myer1970, อางถึงในสุภาดา คําสุชาติ 2540 : 81) ไดเสนอแนวคิดในการ
สรางแรงจูงใจในการทํางานโดยเนนถึงการวางเปาหมายของงานที่จะใหไดผลในเชิงปฏิบัติวาควรมี
ลักษณะดังนี้
กกกกกกกก1. งานควรจะมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัว งานนั้นจึงจะมีความหมาย
สําหรับผูทํา
กกกกกกกก2. งานนั้นจะตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได โดยใชระบบการทํางาน และการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก3. เพื่อใหผลงานในการสรางสิ่งจูงใจภายใน เปาหมายของงานจะตองมีลักษณะดังนี้
กกกกกกกกกกกก3.1 ผูปฏิบัติงานจะตองรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง
กกกกกกกกกกกก3.2 งานที่ปฏิบัติจะตองตรงกับความรู ความสามารถ และความพอใจ
กกกกกกกกกกกก3.3 งานจะตองมีลักษณะทาทาย
กกกกกกกกกกกก3.4 งานนั้นจะตองสามารถทําใหสําเร็จได
กกกกกกกกพวงเพชร วัชรอยู(2526,อางถึงใน วิยะดา ชัยเวช 2548 : 8) ไดกลาวถึงลักษณะของงาน
ที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานวา งานที่ทุกคนทําอยูนั้น ไมใชจะเปนงานที่กระตุนใหเกิดความ
กระหายที่ จ ะทํ า เสมอไป จึ ง มี ผู พ ยายามศึ ก ษาเพื่ อ ให ท ราบว า งานมี ลั ก ษณะใดบ า งที่ เ ป น
องคประกอบของงานที่กอใหเกิดแรงจูงใจที่จะทําได สรุปไดวางานที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติใหสําเร็จนั้นควรมีลักษณะดังนี้
กกกกกกกก1. งานที่มีโอกาสติดตอสัมพันธกับคนอื่นๆ
กกกกกกกก2. งานที่มีโอกาสใชการตัดสินใจและสติปญญา
กกกกกกกก3. งานที่มีโอกาสที่จะทําใหไดดี เปนที่นาสนใจของคนอื่น
กกกกกกกก4. งานที่มีโอกาสใชความชํานาญที่มีอยู
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กกกกกกก 5. งานที่มีโอกาสปลอดจากการควบคุม เพื่อผูทํางานจะไดมีความเปนอิสระและสามารถ
ใชความคิดริเริ่มได
กกกกกกกก6. งานที่มีโอกาสในการเตรียมการและเปนงานที่มีความกาวหนา
กกกกกกกกจากแนวคิดปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีดวยกันหลายประการ ซึ่ง
ขึ้นอยูกับจะใชเกณฑอะไรเปนตัวแบงประเภทของแรงจูงใจ สุดทายจะมุงเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางานดวยกันทั้งนั้น ไดมีการคนควาวิจัยและมีทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจมากมายซึ่ง
ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้
ทฤษฎีแรงจูงใจ
กกกกกกกกลูธัน (Luthan1985, อางถึงในญาณิศา สารอินตา 2547 :21) ไดแบงทฤษฎีแรงจูงใจวา
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
กกกกกกกก1. ทฤษฎีที่อธิบายดานกระบวนการ(Process theory) ทฤษฎีนี้พยายามที่จะอธิบายถึง
กระบวนการที่ พฤติก รรมถูกกระตุน ถูก ชักนําใหไปในทิศทางใดทิ ศทางหนึ่ง ถูกทําใหคงไว
ตามเดิ ม และถู ก ทํ า ให ห ยุ ด ทฤษฎีแรงจูง ใจในกลุมนี้ ไดแ ก ทฤษฎี ค วามคาดหวัง (Expectancy
theory) ทฤษฎีการตั้งเปาหมาย(The goal – setting theory of Locke) ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity
theory) และทฤษฎีการขัดแยงกัน(Dissonance theory)
กกกกกกกก2. ทฤษฎีเนื้อหา ( Content theory ) เกี่ยวของกับสิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ คือศึกษาปจจัย
ภายในตัวบุคคลที่เปนสาเหตุของพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจในกลุมนี้ ไดแก ทฤษฎีความตองการ
ตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s need hierarchy theory ) ทฤษฎีอี อาร จี ของอัลเดอรเฟอร
(Alderfer’s E.R.G. theory) ทฤษฎีแรงจูงใจของ แมคเคลนแลนด (McClelland’s motivation theory)
และทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s two – factor theory)
กกกกกกกกโดยจะกลาวรายละเอียดอยางคราวๆ ดังนี้
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory)
กกกกกกกกทฤษฎีนี้มุงเนนที่การสรางแรงจูงใจดวยปจจัย 3 ประการ ที่กําหนดพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานคือ
กกกกกกกก1. ขึน้ อยูกับคุณคาของสิ่งจูงใจที่มีตอผูปฏิบัติโดยตรง คือ มีความสําคัญยิ่งตอเขาและจะ
ไดมาดวยการทํางานเทานั้น เชน การประกาศกิตติคุณ การไดรับเบี้ยขยัน การเลื่อนตําแหนง เปนตน
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กกกกกกกก2. ผูปฏิบัติงานคิดวาจะไดสิ่งที่พอใจโดยปฏิบัติตามวิธีการทํางานที่ไดรับมอบหมายให
ทํา ซึ่งสิ่งจูงใจนั้นผูบริหารเปนผูกําหนด เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนความสัมพันธระหวาง
สิ่งจูงใจกับการปฏิบัติงานที่จําเปน
กกกกกกกก3. ความมุงมั่นพยายามที่จะปฏิบัติงานนั้นดวยตัวพนักงานเอง
กกกกกกกกทฤษฎีนี้ถือความคิดความเชื่อของบุคคลเปนสําคัญ มีเปาหมายชีวิตและงานกับสิ่งจูงใจ
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมและวิถีทาง หรือการไปสูเปาหมาย ภายใตการวินิจฉัยของพนักงานนั้น ๆ
เอง นั่นคือผูบริหารตองทําความเขาใจพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานวา พวกเขาคิดอะไร
มีวิถีทางที่จะบรรลุเปาหมายของพวกเขาแตละคนอยางไร และที่สําคัญอะไรเปนสิ่งที่ทําใหพวกเขา
พอใจ
ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย(Goal – setting theory )
กกกกกกกกผูตั้งทฤษฎีคือ Edwin Locke โดยอาศัยแนวทางการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค มี
หลักการภายใตสมมติฐาน 2 ประการคือ
กกกกกกกก1. การใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายในการทํางาน
กกกกกกกก2. มีการกําหนดระยะเวลาในการเสนอผลการปฏิบัติงาน
กกกกกกกกหลั ก การดั ง กล า วนี้ ใ ช เ ป น สิ่ ง จู ง ใจบุ ค ลากร โดยเห็ น ว า คุ ณ ค า ที่ บุ ค คลให แ ก ก าร
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานเปนเปาหมายอันสําคัญ แตอยางไรก็ตามทฤษฎีนี้ ความจริงเปน
สวนหนึ่งของทฤษฎีความคาดหวัง โดยอาจกลาวไดวาเปนทฤษฎีประกอบที่ทําใหทฤษฎีความ
คาดหวังมีความสมบูรณมากขึ้น
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory)
กกกกกกกกทฤษฎีนี้เปนของ เจ สเตซี อดัมส (J. Stacy Adams) ซึ่งชี้ใหเห็นวา บุคคลจะมีการ
เปรียบเทียบอัตราสวนระหวางแรงพยายามของตนเองในการทํางาน โดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น
โดยมีสูตรดังนี้
ผลที่ไดรับ (Outcomes)
ผลที่ไดรับ (Outcomes)
_______________________
=
_________________________
ความพยามยามของตนที่ให
ความพยายามของบุคคลอื่นที่ให
(individual’s own input)
( comparable individual’s input)
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กกกกกกกกถาบุคคลเห็นวาไมมีความสมดุลตามสูตรขางตนนี้ อาจจะพยายามทํางานใหหนักขึ้น
หรือไมก็หยอนประสิทธิภาพที่สูงลง หรือไมก็พยายามหาทางที่จะใหไดรับสิ่งตอบแทนที่สูงขึ้น
โดยมีพื้นฐานในการพิจารณาความสมดุลจากการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ
ทฤษฎีความขัดแยงกัน(Dissonance theory)
กกกกกกกกแนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย ลีน เฟสติงเกอร (Lean Festinger) โดยอาศัยแนวคิด
ที่วา บุคคลไมอาจจะยอมรับสองแนวคิดในกรณีที่เกิดมีแนวคิดที่ขัดแยงกัน โดยบุคคลจะพยายามที่
จะรับแนวคิดอยางใดอยางหนึ่งไว คลายกับปญหาในการปฏิบัติงาน ความขัดแยงจะเกิดขึ้นเมื่อการ
ใชประสบการณที่มีอยูของบุคคล เขาไปมีอิทธิพลตอสภาวะการทํางานนั้น มีความแตกตางกัน
ระหวางระดับของความจริงและความปรารถนาที่มีอยู แนวทฤษฎีนี้มีความสัมพันธกับทฤษฎีความ
คาดหวังคือการที่ผูปฏิบัติงานคาดหวังผลการปฏิบัติงานของตนสูง และมีความคาดหวังตอสิ่งตอบ
แทนที่จะไดรับไวสูง หากผลตอบแทนดังกลาวไดรับต่ําก็อาจทําใหเกิดการลดผลผลิต หรือไมก็มี
การเพิ่มความพยายามที่จะหาทางเพิ่มผลตอบแทนใหสูงขึ้น ฝายบริหารจําเปนตองหาทางปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางผลการปฏิบัติงานกับผลตอบแทนที่จะไดรับดวย ( โควิน คลังแสง2536,
อางถึงใน มงคล ธิเปยง 2546 :13)
ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow’s need Hierarchy theory )
กกกกกกกกมาสโลวไดเสนอทฤษฎีความตองการของมนุษยซึ่งรูจักกันอยางแพรหลายเปนทีย่ อมรับ
ของทุกองคกรโดยไดนํามาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยการจูงใจในสิ่งที่เปนความ
ตองการของเขา มาสโลวเชื่อวา
กกกกกกกก1. มนุษยมีความตองการและเปนความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุดขณะที่ความตองการใด
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นก็จะเขามาแทนที่ไมมีวันสิ้นสุด
กกกกกกกก2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป
กกกกกกกก3. ความตองการของมนุษย มีลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ คือความตองการในระดับ
ต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนองทันที
กกกกกกกกลําดับความตองการดังกลาวมีดังนี้
กกกกกกกกกกกก3.1 ความตองการทางดานรางกาย คือความตองการขั้นเริ่มตน มีพลังเหนือความ
ตองการขั้นอื่นๆเพื่อใหชีวิตดํารงอยูได เชน ความตองการอาหาร ความตองการทางเพศ การนอน
หลับ การออกกําลังกาย ความตองการนี้จะยุติไดเมื่อไดรับการตอบสนองซึ่งจะทําใหเกิดความพอใจ
ดังนั้นการจูงใจคนจึงตองคํานึงถึงความตองการทางดานรางกายเปนหลัก
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กกกกกกกกกกกก3.2 ความตองการความปลอดภัย และความมั่นคง เมื่อความตองการทางดาน
รางกายไดรับความพึงพอใจ ความตองการชุดใหมก็จะปรากฏออกมาอีกนั่นคือ ความตองการความ
ปลอดภัยทางกายและทางใจ ความมั่นคง การปกปองคุมครองปราศจากความกลัว คนตองการที่จะ
ทํางานในที่ที่มีความมั่นคงมีการคุมครองที่ดีกวา
กกกกกกกกกกกก3.3 ความตองการความรัก และเปนสวนหนึ่งของกลุม ถาบุคคลไดรับความพอใจ
ในความตองการทางดานรางกายและความมั่นคงปลอดภัยแลวความตองการความรัก ความพึง
พอใจ การยอมรับก็จะปรากฏอีก คนทุกคนมีความปรารถนาจะใหเปนที่รักของผูอื่น และตองการมี
ความสัมพันธกับผูอื่นและเปนสวนหนึ่งของกลุม บุคคลจะพึงพอใจถาทํางานอยูในสังคมที่ยอมรับ
มีความรักระหวางผูรวมงานซึ่งจะทําใหทํางานดวยความสุขผลงานก็จะมากขึ้นดวย
กกกกกกกกกกกก3.4 ความตองการเปนที่ยอมรับ คือความตองการที่จะใหคนหรือกลุมคนนับถือ
ตน ความตองการนี้ประกอบดวยความตองการที่จะประสบผลสําเร็จ มีความสามารถตองการที่จะ
ใหผูอื่นเห็นวาตนมีความสามารถและมีคุณคา ไดรับการยอมรับและเอาใจใสจากผูอื่นถาความ
ตองการในขั้นนี้ไดรับการตอบสนองจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง เขมแข็ง
กกกกกกกกกกกก3.5 ความตองการพัฒนาศักยภาพที่แทจริง เปนความตองการใฝหาและพัฒนาการ
กระทําที่เหมาะสมกับตนใหยิ่ง ๆขึ้นไปเพื่อรูจักตนเองตามสภาพที่แทจริง ความตองการขั้นนี้จะ
เกิดขึ้นหลังจากความตองการตางๆ ไดรับการตอบสนองแลว
กกกกกกกกกกกก3.6 ความตองการที่จะเขาใจ เปนความตองการที่อยากจะศึกษาหาความรูซึ่งเปน
ความพึงพอใจและเปนความตองการของตนเองไมเกี่ยวกับสิ่งที่มาลอใจจากภายนอก
กกกกกกกกกกกก3.7 ความตองการทางดานสุนทรียะ เปนความตองการในสิ่งที่สวยงาม ศิลปะ
สิ่งจรรโลงใจตางๆ
กกกกกกกกทฤษฎีของมาสโลวไ ดถูก นํ ามาใชอยา งกวา งขวางในองคก าร และใชบ อ ยคื อเป น
พื้ น ฐานของโปรแกรมการพั ฒ นาองค ก รทั้ ง ในส ว นของการบริ ห าร และการเพิ่ ม พู น งานและ
โครงการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตของผู ปฏิบัติ ง าน ทฤษฎี ข องเขาใชเ ป น องค ประกอบในการจูงใจ
พฤติกรรมพนักงานไดหลายระดับตามความตองการที่แตกตางกันออกไป
ทฤษฎีอี อาร จี (ERG-Existence,Relatedness and Growth theory)
กกกกกกกกเจาของทฤษฎี คือ อัลเดอรเฟอร (Alderfer) โดยเฟลแมน และอารโนลด(โควิน คลังแสง
2536,อางถึงใน พิชญดา เรืองเดช 2541 :13) ไดจัดกลุมความตองการของบุคคลโดยมีบรรทัดฐาน
จากแนวคิดลําดับขั้นความตองการของมาสโลวเปน 3 กลุมคือ
กกกกกกกก1. ความตองการการดํารงชีวิต ( Existence need)
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กกกกกกกก2. ความตองการความสัมพันธ ( Relatedness need)
กกกกกกกก3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth need)
กกกกกกกกExistence need (E) คือความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อประทังชีวิตของตนเพื่อการอยู
รอดความตองการนี้ไดรวบรวมเอาความตองการขั้นที่ 1 และ 2 ของมาสโลวไวดวยกันนั่นคือความ
ตองการทางดานรางกาย
กกกกกกกกRelatedness need (R) คือความตองการที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับบุคคลรอบๆตัวและ
บุคคลในสังคม ความตองการนี้ตรงกับลําดับขั้นที่ 3 ของมาสโลว Alderferไดใหความสําคัญของ
ความตองการขอนี้มากเพราะถือวามนุษยจะอยูไดมิใชความตองการพื้นฐานเทานั้นแตการรวมตัวอยู
ดวยกันเปนกลุมหรือหมูพวกนั้นมีความจําเปน
กกกกกกกกGrowth need (G) คือความตองการเพื่อความเจริญกาวหนา เปนความตองการสูงสุดของ
คน ซึ่งเขาไดรวมเอาขั้นที่ 4 และ 5 ของมาสโลวเขาไวดวยกัน
กกกกกกกกความแตกตางระหวางทฤษฎี ERG ของ Alderfer และทฤษฎีความตองการตามลําดับขัน้
ของมาสโลวคือ ทฤษฎีของมาสโลวบอกวาทุกคนบรรลุความตองการขั้น1แลวจะมีความตองการใน
ลําดับขั้นตอไปแต Alderferบอกวาคนมีความตองการหลายๆขั้นไมใชทีละขั้นดังที่มาสโลวกลาวไว
ทฤษฎีความตองการของ แมคเคลนแลนด (McClelland’s need theory)
กกกกกกกกแมคเคลแลนด ไดจําแนกความตองการของบุคคลไว3ประเภท คือ
กกกกกกกก1. ความตองการสัมฤทธิผล(Achievement need) คือความตองการความสําเร็จในสิ่งที่
ตนมุ งหวั ง โดยบุ ค คลจะมี แ รงจู งใจ ในการทํ า งานให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ โดยที่ เ ห็น ว า งานนั้ น ไม
ยากลําบากเกินไปกวาความสามารถที่บุคคลนั้นจะกระทําได และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความ
พึงพอใจจากความสําเร็จในงานนั้นๆ
กกกกกกกก2. ความตองการความผูกพัน(Affiliation need) คือความตองการที่จะรวมมือกัน การมี
ความผูกพันในทางบวกตอกันของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ความอบอุนในมิตรภาพที่มีตอกัน
และยังรวมถึงความรูสึกตางๆที่มีตอบุคคลอื่นดวย เชน ความชอบพอ ความปรารถนาที่จะไดรับการ
ยอมรับนับถือ ตลอดจนความปรารถนาที่จะไดรับการยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระทําผิด
กกกกกกกก3. ความตองการอํานาจ(Power need) คือความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น
รวมถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความรูสึกตางๆตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณเหลานั้นดวย
เปนตนวาการแสดงความพอใจเมื่อไดรับชัยชนะหรือการแสดงความโกรธเมื่อผิดหวัง นอกจากนั้น
ยังไดแกความตองการในการใชอิทธิพลในการปฏิบัติงาน เชน การใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะ การ
ใชอํานาจบังคับบัญชา การแสวงหาความเชื่อถือและการใชอิทธิพลในการลงโทษเปนตน ถามองใน
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ลักษณะของการบริหารและมนุษยสัมพันธของผูบริหารแลว ความตองการอํานาจบารมีนี้คือการที่
ผูบังคับบัญชาใชอิทธิพลตางๆในการควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชานั่นเอง( โควิน คลังแสง
2536, อางถึงใน เนตรชนก นามเสนาะ 2549 :13)
ทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยค้ําจุนหรือทฤษฎีองคประกอบคูของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s two –
factor theory)
กกกกกกกกเฮอรซเบอรก (Herzberg1959, อางใน วิภาวดี ชวนบุญ 2549 : 23)ไดสรุปถึงความ
ตองการของคนในองคกรหรือการจูงใจจากการทํางานวา ความพอใจในงานที่ทําและความไมพอใจ
ในงานที่เราทําไมไดมาจากปจจัยกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัย 2 กลุมคือปจจัยจูงใจ
(Motivation factor)และปจจัยค้ําจุน (Hygiene factor) โดยเฮอรซเบอรกและคณะไดทําการทดลอง
โดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คนในบริเวณเมืองพิตสเบอรก รัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสอบถามคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวา อะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขา
รูสึกชอบหรือไมชอบงาน ตลอดจนหาเหตุผลจากการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณ เฮอรซเบอรก
และคณะไดสรุปวามีปจจัยสองประเภทไดแกปจจัยจูงใจ (Motivation factor) และปจจัยค้ําจุน
(Hygiene factor)
กกกกกกกก1. ปจจัยจูงใจ(Motivation factor) เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ มี
ความสัมพันธกับเรื่องงานโดยตรงเปนสิ่งจูงใจบุคคลใหมีความตั้งใจทํางาน กอใหเกิดความพึง
พอใจในการทํางาน ปจจัยเหลานี้มี 6 ชนิด คือ
กกกกกกกกกกกก1.1 ความสําเร็จในงาน(Achievement) หมายถึงการที่บุคคลใชพลังความสามารถ
ทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค ใชสติปญญาจัดการปญหาที่เกิดขึ้นจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผลสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นทําใหบุคคลเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อบุคคลไดรับรูถึงความสําเร็จของตนเอง ก็จะทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานตอไป
กกกกกกกกกกกก1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ(Recognition) หมายถึงการยอมรับนับถือจาก
ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นในสังคม โดยการรับรูจากพฤติกรรมที่กลุมแสดงออกใน
รูปของการยกยองชมเชย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประกาศเกียรติคุณรางวัลที่เปนสิ่งของหรือการ
แสดงออกอื่นๆ
กกกกกกกกกกกก1.3 ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึงการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในภาระหนาที่ที่สําคัญ มีความรับผิดชอบตองานที่ทาทายความสามารถ รวมถึงการไดรับอํานาจ
อยางเพียงพอในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
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กกกกกกกกกกกก1.4 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน(Advancement) หมายถึงการไดรับโอกาส
กาวหนาไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ตนเองตองการ มีความกาวหนาไปในตําแหนงที่สูงขึ้น มี
โอกาสไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม มีโอกาสไดพัฒนาทักษะในการทํางานเพื่อพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
กกกกกกกกกกกก1.5 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ(Work itself) หมายถึงลักษณะงานที่นาสนใจ งานที่ไม
จําเจ งานที่ทาทายความสามารถ จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค งานที่นาสนใจมีความ
แปลกใหมจะทําใหผูปฏิบัติมีโอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษาอยางเต็มความรูความสามารถ ทําให
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆและเกิดความผูกพันตอ
งาน งานที่มีความหลากหลายพอประมาณและงานที่มีความเปนอิสระจะสรางความพึงพอใจในงาน
ไดสูงที่สุด
กกกกกกกกกกกก1.6 การพัฒนาตนเอง(Growth)หมายถึงการที่บุคคลในแตละองคการมีโอกาสได
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญใหมๆใหกับตนเอง
กกกกกกกก2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene factor) เปนปจจัยที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือสวนประกอบ
ของงานทําหนาที่ค้ําจุนไมใหเกิดความทอถอย ไมอยากทํางานและยังปองกันไมใหเกิดความไมพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยนี้นําไปสูความรูสึกไมพึงพอใจแตมิไดชวยใหเกิดความพึงพอใจ
ปจจัยเหลานี้มี 7 ชนิดคือ
กกกกกกกกกกกก2.1 นโยบายและการบริหารงาน(Policy and administration)ไดแกการวาง
แผนการบริหารงานขององคการ ที่มีความชัดเจน การติดตอสื่อสารเอื้อตอ การประสานงานและ
การปฏิบัติงาน นโยบายการบริหารเปนองคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกกกกก2.2 การนิเทศ(Supervision-Technical) ไดแกลักษณะการนิเทศการบังคับบัญชา
ในการดําเนินงานที่มีความยุติธรรมมีความโอบออมอารีและเปนผูใหการปรึกษาที่ดีจะชวยลดความ
ไมพึงพอใจแกผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาไมเพียงแตมีหนาที่ควบคุมดูแลใหงานสําเร็จเพียง
อยางเดียวแตตองมีวิธีการที่จะใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจและเต็มใจทํางานจนสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
กกกกกกกกกกกก2.3 เงินเดือนและคาตอบแทน(Salary and compensation) ไดแกรายได
ประจําเดือน สวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการสรางความพึงพอใจในงาน
มาก เพราะสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยไดหลายประการ
กกกกกกกกกกกก2.4 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน(Interpersonal relationship) หมายถึง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานรวมทั้งการติดตออยางเปนทางการ
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และไมเปนทางการ สัมพันธภาพระหวางผูรวมงานกับผูบังคับบัญชาระดับตางๆ สัมพันธภาพที่ดี
ระหวางผูรวมงานเปนปจจัยอีกประการหนึ่งที่สงเสริมบรรยากาศในการทํางาน
กกกกกกกกกกกก2.5 สภาพแวดลอมการทํางาน(Working condition) ไดแกสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน บรรยากาศ แสง เสียง ตารางเวลาทํางาน ความสะอาดของสถานที่
รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณตางๆในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและพรอมที่จะใชไดตลอดเวลา
กกกกกกกกกกกก2.6 ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน(Job security)หมายถึงความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความมั่นคงขององคการ ความมั่นคงตลอดอายุการทํางาน
ลักษณะของงานที่ไมเสี่ยงตออันตรายมากเกินไป ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมจะ
เป น สิ่ ง จู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน การขาดความมั่ น คงในการทํ า งานก็ เ ป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่
เกี่ยวของกับความไมพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกกกกก2.7 สถานภาพของวิชาชีพ(Status) หมายถึงองคประกอบของวิชาชีพที่ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจและความมีเอกสิทธิ์ของวิชาชีพ การเปนที่ยอมรับของสังคมและมีศักดิ์ศรีเทาเทียม
กับวิชาชีพอื่น สถานภาพของวิชาชีพนอกจากจะขึ้นอยูกับบุคคลนั้นเปนผูพิจารณาความสําคัญแลว
ยังขึ้นอยูกับบุคคลอื่นในสังคมเปนผูตัดสินดวย ในแตละสังคมแตละหนวยงานจะใหความสําคัญ
ของสถานภาพวิชาชีพแตกตางกัน ถาสถานภาพของวิชาชีพอยูในระดับต่ําก็เปนสาเหตุใหเกิดความ
ไมพึงพอใจในงาน
กกกกกกกกจากแนวคิดของเฮอรซเบอรกมีสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะตองระลึกถึงอยูเสมอคือแม
องคประกอบที่ทําใหเกิ ดความพอใจและ ไมพึ งพอใจจะมาจากองคประกอบที่แตกตางกัน แต
องคประกอบทั้งสองนี้ยอมไมสามารถที่จะแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด ยอมมีสวนที่เกี่ยวของ
หรือคาบเกี่ยวกันบางหรืออาจกลาวไดวาปจจัยค้ําจุนจะชวยสนองความตองการที่จะหลีกเลี่ยง
(Avoidance need) แตปจจัยจูงใจจะชวยสนองความตองการอยากจะมีหรืออยากจะเขาใกล
(Approach need) โดยปจจัยค้ําจุนนี้จะเกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอมของงาน(Job context) สวนปจจัย
จูงใจจะเกี่ยวพันกับตัวงาน(Job content)ที่มนุษยทํา ( เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2532, อางถึงใน
พิชญดา เรืองเดช 2541 :28 )
กกกกกกกกจากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นความสําคัญของแรงจูงใจวาเปน
ปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหบุคคลใชพลังงานไปเพื่อจุดมุงหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เมื่อบุคคลมีความ
พอใจในการทํางานจะเกิดความตั้งใจในการทํางานและเต็มใจอุทิศเวลา แรงกายและความคิดเพื่อ
สนองความตองการของตนเอง
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แนวคิด จุดมุงหมายเกี่ยวกับงานและอาชีพ
กกกกกกกกการทํางานเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอมนุษย งานไดสนองตอบความตองการพื้นฐานใน
ส ว นลึ ก ของมนุ ษ ย แ ละเป น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งยิ่ ง ต อ สภาพจิ ต ใจ สุ ข ภาพกาย จิ ต สั ง คมและ
เศรษฐกิจของมนุษย
กกกกกกกกในดานจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจนั้น ก็คงจะเปนที่ประจักษอยางชัดแจงแลววา การ
ทํางานจะชวยใหเรามีรายไดมาจับจายใชสอยและแสวงหาปจจัยอื่นๆตอไป ถึงกับเคยมีคําขวัญใน
สังคมไทยสมัยหนึ่งวา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข”แมวาจะมีนักวิชาการหลายทานไมเห็น
ดวยกับคําวางานคือเงิน แตก็คงไมมีผูใดปฏิเสธวา การมีปจจัยทางดานการเงินนี้มีความหมายตอการ
ครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปนอยางยิ่ง
กกกกกกกกนอกจากจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจแลว งานยังชวยตอบสนองจุดมุงหมายทางสังคมของ
บุคคลอีกประการหนึ่ง การทํางานทําใหเรามีโอกาสเจอผูคน สรางความสัมพันธ ทําใหเรากวางขวาง
ขึ้นในดานการคิดอาน มิตรภาพที่สรางขึ้นจากการทํางานแมวาจะไมมีรากหยั่งลึกเชนมิตรภาพที่เรา
เคยมีกับบุคคลในวัยเด็กก็ตาม แตก็อาจมีความหมายและมีความสําคัญกับชีวิตในปจจุบันไดเชนกัน
กกกกกกกกเราอาจจะสรุปเรื่องจุดมุงหมายในการทํางานของมนุษยไดดังนี้
กกกกกกกก1. เพื่อตอบแทนทางเศรษฐกิจ การทํางานชวยใหบุคคลมีรายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว
กกกกกกกก2. เพื่อจุดมุงหมายทางสังคม เปนการสรางความสัมพันธกับผูอื่นและเปนดัชนีแสดง
สถานภาพทางสังคมของบุคคล
กกกกกกกก3. เพื่อพัฒนาอัตตา ใชศักยภาพอยางสมบูรณเต็มที่และเปนการนําไปสูลักษณะของการ
เปนมนุษยที่เต็มอิ่มและสมบูรณได
กกกกกกกก4. เพื่อใหหลุดพนจากสภาวะการเห็นแกตัวหรือยึดตนเองเปนศูนยกลางของสิ่งตางๆ
(ปณิธาน ยามานนท 2542 : 25)
กกกกกกกกนักจิตวิทยาชื่อเทมเม(Temme 1975,อางถึงใน ปณิธาน ยามานนท 2542 : 25) ไดมอง
งานในลักษณะของจุดมุงหมายได 3 ลักษณะ ดังนี้
กกกกกกกก1. กิจกรรมที่ตองทําอยูเปนประจําของบุคคล(Routine) ไดแก เนื้อหาและหนาที่ที่บุคคล
จะตองทําอยูประจํา ตัวอยางเชน อาชีพครู มีเนื้อหาของงานคือ ความรูในวิชาที่ตนจะตองสอน สวน
หนาที่ก็มีหลายอยาง เชน หนาที่ทําการสอน เขียนตํารา ทําวิจัยและใหบริการแกนักเรียน ตามปกติ
แลวงานทุกชนิดมักจะเกี่ยวของกับเนื้อหาที่จะตองทํากับบุคคล วัตถุ ตัวเลข เชน งานบัญชีก็จะมีการ
เกี่ยวของกับตัวเลขมากกวาบุคคลหรือวัตถุ ในขณะที่งานประชาสัมพันธจะเกี่ยวของกับบุคคล
มากกวาตัวเลขหรือวัตถุ
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กกกกกกกก2. เงื่อนไขจําเปนที่จะตองมีในการจะทํางาน(Requisite) หมายความถึง ระดับความรู
ความสามารถทางกายภาพหรือสถานภาพทางสังคมของงาน เปนตนวา
กกกกกกกกกกกก2.1 ความสามารถของบุคคลในการทํากิจกรรมหนึ่งๆ งานแตละชนิดจะตองการ
ความสามารถในการทํ า ต า งกั น งานบางชนิ ด ต อ งการความสามารถทั่ ว ไป บางงานต อ งการ
ความสามารถเฉพาะอยาง
กกกกกกกกกกกก2.2 เงื่อนไขทางกายภาพ ไดแก สิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานที่ทํางาน เชน
ทํางานคนเดียวเงียบๆหรือตองติดตอกับผูอื่นตลอดเวลา ทํางานกลางแจงหรือในรม เปนตน
กกกกกกกกกกกก2.3 ตลาด ตลาดจะมีความตองการแรงงานแตละชนิดไมเหมือนกัน งานบางชนิด
ตลาดตองการ แตขาดผูมีความสามารถจะไปทํา ในขณะที่งานบางชนิดที่ตลาดอิ่มตัวกลับมีผูสําเร็จ
การศึกษาออกมามากมาย
กกกกกกกกกกกก2.4 ความตองการของสังคม งานบางชนิด เชน แบกหาม อาจตองการเพศชายทํา
บางชนิ ด ที่ มี ตํ า แหน ง บริ ห าร อาจต อ งการผู มี ป ระสบการณ ม ากกว า ผู ที่ เ พิ่ ง สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
นอกจากนี้เงื่อนไขความตองการของงานก็มักจะเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมดวยเชนกัน ตัวอยาง
ได แ ก งานบางประเภทในอดีตอาจไมตองมีปริญญาก็สามารถประกอบอาชีพ นี้ ไ ด แตปจ จุบั น
เงื่อนไขอาจเปลี่ยนไป ตองการเฉพาะผูที่จบปริญญาลวนก็เปนได
กกกกกกกก3. ผลตอบแทน(Return of work) การทํางานทุกชนิดยอมตองหวังผลตอบแทนในรูปใด
รูปหนึ่งเสมอ โดยทั่วๆไปผลตอบแทนของการทํางานอาจแบงออกไดเปน 6 ชนิดคือ
กกกกกกกกกกกก3.1 รายได หมายถึงคาจางตอบแทนที่บุคคลพึงไดจากการทํางาน
กกกกกกกกกกกก3.2 เกียรติยศชื่อเสียงจากการทํางานนั้นๆ
กกกกกกกกกกกก3.3 อํานาจที่ไดมาจากการทํางาน
กกกกกกกกกกกก3.4 เพิ่มพูนความสัมพันธกับผูอื่นเปนผลทางจิตใจเกิดจากการไปเกี่ยวสัมพันธกับ
ผูอื่นในการงาน
กกกกกกกกกกกก3.5 ผลพลอยไดทางสังคม คือมีโอกาสชวยสังคมมากนอยเพียงใด
กกกกกกกกกกกก3.6 ความเจริญงอกงามสวนบุคคล ไดแก ความรูสึกวาไดทําสิ่งที่มีคุณคา พัฒนา
อัตตา ไดแสดงความคิดสรางสรรคหรือความสามารถใหมๆ
กกกกกกกกจากจุ ด มุ ง หมายของงานที่ไ ดก ล า วไวข างตน จะเห็ น ว า ความต อ งการของบุคคลที่
ตองการทํางานนั้น มาจากจุดประสงคและเงื่อนไขที่แตกตางกันไป แตละจุดมุงหมายมีความสําคัญ
มากนอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความตองการของแตละคน โดยมีปจจัยหลายๆดานเปนตัวกําหนด วา
สมควรที่จะทํางานอะไร เลือกทํางานในลักษณะใด ทําที่ไหนอยางไร ถึงจะประสบผลสําเร็จสูงสุด
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเลือกอาชีพและแนวคิดเกี่ยวกับความตองการในการเลือกอาชีพ
กกกกกก กกการประกอบอาชีพ เปน สิ่งจํา เปน อยางยิ่งสํา หรับบุคคลในการดํา เนิน ชีวิต บุ คคลจะ
ประสบความกาวหนาในการดําเนินชีวิตไดขึ้นอยูกับการมีงานทํา ซึ่งงานแตละอยางเราถือวาเปน
อาชีพ การประกอบอาชีพนั้นยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายดานดวยกัน เชน ความถนัด ความ
สนใจ ความสามารถทางสติปญญาหรือสิ่งแวดลอม เปนตน การมีงานทํานั้นทําใหไดมาซึ่งรายได
สําหรับการดํารงชีวิตโดยใชความรู หรือทักษะที่เกิดจากกระบวนการทางการศึกษา การสรางสม
ประสบการณหรือความชํานาญที่ฝกฝนดวยตนเอง ซึ่งในสังคมปจจุบันนี้ยอมรับวาทุกคนจะตอง
ทํางานหรือมีการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ก็เพราะการทํางานจะชวยสนองความตองการของบุคคลได
เปนอยางดี ไมวาจะเปนความตองการทางดานรางกาย สังคมหรือจิตใจของตนเองก็ตาม โดยอาจ
กลาวไดวาการทํางานจะชวยในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญและมีความจําเปนตอ
การดํารงชีวิตที่จะกอใหเกิดการตอบสนองของตนเองในดานอื่นๆ รวมทั้งการมองเห็นคุณคาของ
ตนเอง ดังนั้นจึงทําใหมีผูสนใจเกี่ยวกับการเลือกอาชีพและการประกอบอาชีพอยางกวางขวางและ
ตั้งเปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเลือกอาชีพในทัศนะตางๆกันมากมาย ซึ่งผูวิจัยขอสรุปเสนอเปน
ประเด็นตางๆดังนี้
ทฤษฎีความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย
กกกกกกกกทฤษฎีของมาสโลว (Maslow1970, อางถึงใน อภิศักดิ์ บุญญะสุต 2540 : 33 - 34) แบง
ลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ขั้นดังนี้
กกกกกกกก1. ความตองการทางกายภาพ(Physical Needs) เปนความตองการพื้นฐานของมนุษยซึ่ง
มนุษย จะขาดเสี ยมิได เช นความตองการอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และการ
พักผอน
กกกกกกกก2. ความตองการความปลอดภัย(Safety & Security) เมื่อมนุษยไดรับการสนองตอบไป
ขั้นหนึ่งแลว ความตองการความปลอดภัยก็จะเกิดตามมา ความตองการในขั้นนี้จะเปนความตองการ
ปองกันตนเองใหพนจากอันตรายหรือถูกแยงชิงสิ่งที่ตนเปนเจาของ
กกกกกกกก3. ความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม(Belonging & Social Activity) เมื่อความ
ตองการทางกายภาพและความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว ความตองการทางสังคมก็จะ
ตามมา คือความตองการที่จะอยูรวมกับเพื่อน รวมทั้งตองการที่จะมีอัตนุภาพทางสังคมที่สูงขึ้น
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กกกกกกกก4. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง(Esteem & Status) ความตองการขั้นนี้มีความเขมขน
สูงกวาความตองการทางสังคม คือความตองการมีฐานะเดนเปนที่ยอมรับในสังคม
กกกกกกก5. ความตองการที่ประสบความจริงในตนเองหรือความตองการประจักษตน(SelfRealization Fulfillment) เปนความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ความตองการขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความตองการขั้นต่ําไดรับการสนองตอบจนเปนที่พอใจแลว บุคคลที่มีความตองการในขั้นนี้จึงมีไม
มากนัก เพราะการสนองความตองการขั้นต่ํากวาแตละขั้น ยากที่จะเพียงพอและเปนที่พอใจของตน
อยูแลว ความตองการในขั้นนี้ก็คือความตองการที่อยากจะทําอะไรใหสําเร็จตามความนึกคิด
กกกกกกกกตามแนวคิดของมาสโลวบุคคลจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการที่มีอํานาจมาก
ที่สุดของพวกเขาในขณะหนึ่ง อํานาจของความตองการขึ้นอยูกับสถานการณในปจจุบันและความ
ตองการทางรางกายกอนความตองการขั้นพื้นฐานมากที่สุด มนุษยจะมีความตองการลําดับตอไปเมือ่
ความตองการระดับต่ํากวาไดรับการตอบสนองความพอใจอยางนอยที่สุดบางสวนแลวดังแผนภาพ
ที่ 2
ความสมหวังของชีวิต
เกียรติยศ ชื่อเสียง
สังคม
ความปลอดภัย
รางกาย
แผนภาพที่ 2 ลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎีของมาสโลว
ที่มา : Abraham H. Maslow, Motivation and Personal , 2 nd ed.(New York : Harper 1970),86.อาง
ถึงในอุไร คําสวาสดิ์,การประกอบอาชีพเสริมของขาราชการตํารวจ:ศึกษาเฉพาะกรณีตํารวจภูธร
จังหวัดรอยเอ็ด (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2541), 48.
กกกกกกกก
กกกกกกกกนอกจากนี้ชัยพร ตระกูลแพทย(2540 : 7) ยังพูดถึงความตองการของมนุษยวาเปน
แรงผลักดันใหมนุษยทํางาน (Motivation&Incentive) จึงตองศึกษาเพื่อจะไดทราบถึงปจจัยที่เปน
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สาเหตุใหมนุษยทํางานดังภาพประกอบเกี่ยวกับหลักผลักดัน ที่เปนความประสงคเปรียบเทียบ
ระหวางMaslow’s and Herzberg’s ในแผนภาพที่ 3
การจัดลําดับความตองการของMaslow’s

ความเปนตัวของตัวเองและความสําเร็จใน
ชีวิต
(Self-Realization Fulfillment)

แรงจูงใจและความจําเปนที่ทําใหคนทํางาน
ของ Herzberg’s

แรงจูงใจ

ความมีเกียรติและฐานะตําแหนง
(Esteem & Status)

ความกาวหนา การยอมรับ
นับถือ ฐานะและตําแหนง

ความเปนเจาของและกิจกรรมทางสังคม
(Belonging & Social Activity)
ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
(Safety & Security)
ความตองการทางรางกาย
(Physical Needs)

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ค ว า ม
เจริ ญ ก า วหน า และความ
รับผิดชอบ

สิ่งที่
สนับสนุนให
มีการทํางาน

ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
หั ว หน า งาน คนในกลุ ม
ลูกนอง
นโยบายองค การและการ
บริหารงาน ความมั่นคงใน
การทํ า งาน สภาพการ
ทํางาน
(Working Condition)
เงินเดือนและการครองชีพ
(Salaly&Personal life)

แผนภาพที่ 3 หลักผลักดันใหมนุษยทํางาน
ที่มา : Abraham H. Maslow, Motivation and Personal , 2 nd ed.(New York : Harper 1970),89.อางถึง
ในอุไร คําสวาสดิ์,การประกอบอาชีพเสริมของขาราชการตํารวจ:ศึกษาเฉพาะกรณีตํารวจภูธรจังหวัด
รอยเอ็ด (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2541), 50.
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ปจจัยการเลือกอาชีพ
กกกกกกกกหากพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพของบุคคลแลววามีปจจัยอะไรบางที่ทําใหบุคคล
เลือกประกอบอาชีพ ก็พอจะจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือปจจัยภายในตัวของบุคคลและปจจัย
ภายนอก(สุรพงษ ไชยวงศ 2538 : 22 - 24)
กกกกกกกก1. ปจจัยภายใน คือปจจัยของการเลือกอาชีพที่เกิดจากอิทธิพลภายในตัวของผูประกอบ
อาชีพเอง ไดแก
dddddddddddd1.1 บุคลิกภาพหรือบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีผลตอการประกอบอาชีพตลอดจน
รวมถึงลักษณะทางอารมณ(Emotion factors)ที่ทําใหบุคคลตอบสนองตอสิ่งแวดลอมก็มีผลตอการ
เลือกอาชีพของบุคคลไดเชนกัน
กกกกกกกก
1.2 คานิยมของแตละบุคคล(Personal values) ก็มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของ
บุคคลใหแตกตางกันออกไป เชน ผูที่มีคานิยมชอบเสี่ยงอาจจะเลือกอาชีพประเภทที่มีลักษณะที่
คลายคลึงกัน เชน ประเภทอาชีพธุรกิจ เปนตน
กกกกกกกก 1.3 ความคิดรวบยอด(Self concept) ก็มีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพของบุคคล แตทั้งนี้
บุคคลจะตองอาศัยความรูเกี่ยวกับอาชีพตางๆมาชวยในการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพ ซึ่ง
บุคคลนั้นจะไดวิเคราะหดวยตนเองไดวาอาชีพนั้นๆจะสนองความตองการของเขาหรือไม เราจะได
อะไรจากการประกอบอาชีพนั้นและเราจะตองใหอะไรแกการประกอบอาชีพนั้นๆดวย
กกกกกกกก 1.4 ความตองการของตนเอง(Self needs) ที่หลากหลายของมนุษยเปนตัวกําหนดทีจ่ ะ
ทําใหบุคคลเลือกอาชีพที่จะสนองความตองการของเขาได ซึ่งนั่นก็หมายถึงวาบุคคลนั้นจะตอง
เขาใจในตัวเองวาเขาตองการอะไรที่แทจริงและรูวาอะไรจะไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตองการนั้น
dddddddd2. ปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายนอกที่มอี ิทธิพลในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
บุคคล ไดแก
dddddddddddd2.1 สภาพความเปนจริงของสิ่งแวดลอม(Structural factor) ในขณะนั้นๆจะเปน
เครื่องมือหรือขอมูลใหบุคคลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เชน ภาวะการประกอบอาชีพประเภท
ตางๆ ความตองการของสังคม ระบบเศรษฐกิจของสังคม ประสบการณการสัมผัสอาชีพ เปนตน
โดยสิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลในการเลือกอาชีพดวย
กกกกกกกก 2.2 กระบวนการทํางานการศึกษา(Education factor) คือระดับการศึกษาของแตละ
บุคคล จะมีอิทธิพลหรือเปนตัวกําหนดจํากัดขอบขายการเลือกอาชีพของบุคคลโดยปริยาย เชน จบ
ระดับการศึกษาชั้นประถมจะเลือกประกอบอาชีพประเภทหนึ่ง จบระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา
หรือระดับปริญญาก็จะเลือกประกอบอาชีพอีกประเภทหนึ่ง
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กกกกกกกก 2.3 แรงจูงใจอื่นๆในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพของพอแม ผูปกครอง เพื่อนฝูง
จะมีอิทธิพลทําใหเกิดคานิยม ทัศนคติ และเกิดแรงจูงใจที่จะตองการทํางานในอาชีพนั้นขึ้นได
แนวคิดในการเลือกอาชีพ
กกกกกกกกในการเลือกอาชีพของบุคคลนั้น ผูเลือกอาชีพจะตองรูจักสิ่งสําคัญ 2 ประการดวยกัน
คือ ประการแรกจะตองรูจักตนเองในดานตางๆเปนอยางดี เชน ดานความรู ความสนใจ ทัศนคติ
เปนตน โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด เพื่อใหไดขอมูลอยางถูกตองเกี่ยวกับตนเอง อีก
ประการหนึ่งคือจะตองรูจักรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพในสังคม เชน จํานวนอาชีพในสังคม ประเภท
ของอาชีพ ลักษณะของอาชีพ แนวโนมของอาชีพที่สนใจ รายไดและคาตอบแทน เปนตน โดย
จะตองรูจักนําความรูทั้ง 2 ประการที่กลาวมาแลวขางตนเปนพื้นฐานในการเลือกอาชีพและตัดสินใจ
ด ว ยตนเอง โดยจะต อ งพิ จ ารณาด ว ยว า ตนเองนั้ น เหมาะสมกั บ อาชี พ ใด ซึ่ ง ในเรื่ อ งของความ
เหมาะสมของตนเองตอการประกอบอาชีพนั้น ถามองในแงของความแตกตางระหวางบุคคล คนเรา
จะมีคุณลักษณะ(Charactors)ที่แตกตางกัน ซึ่งฮอลแลนด (Holland1973, อางถึงใน ยิ่งยศ สุวรรโณ
2545 : 9)ไดจําแนกคุณลักษณะของบุคคลหรือที่เรียกวาบุคลิกภาพของบุคคลออกเปน 6 ประเภท
ดวยกัน คือ
กกกกกกกก1. Realistic เปนลักษณะชอบความเปนจริง มีความสามารถทางดานชาง มีความสนใจ
ทางดานวัตถุ เครื่องมือ เปนคนมีความซื่อสัตยมีความมั่นคงทางอารมณ
กกกกกกกก2. Investingative เปนลักษณะของบุคคลที่ชอบการสืบเสาะ คนหา คนควา ชางสังเกต
วิเคราะห ไมชอบการพึ่งพา
กกกกกกกก3. Artistic มีลักษณะที่มีความสุนทรียทางศิลปะ ชอบจิตนาการ เพอฝน อารมณ
ออนไหวไดงาย
กกกกกกกก4. Socialistic มีลักษณะที่ชอบงานทางดานสังคม ใจกวาง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชอบ
ชวยเหลือคน
กกกกกกกก5. Enterprising มีลักษณะที่มีความกลาหาญ กลาไดกลาเสีย ชอบเสี่ยง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง ทะเยอทะยาน รักความกาวหนาของตนเอง
กกกกกกกก6. Conventional มีลักษณะที่ขาดความริเริ่ม ชอบทําตามหรือคลอยตามบุคคลอื่น ยึด
ตามประเพณีหรือที่เรียกวาอนุรักษนิยม
กกกกกกกกในบุคลิกลักษณะของคนตามแนวคิดนี้ อาจจะมีหลายประเภทในคนๆหนึ่งก็ไดแตจะมี
ลักษณะหนึ่งที่เห็นเดนชัดหรือแสดงออกมามากกวาลักษณะประเภทอื่น ซึ่งบุคลิกภาพของบุคคลใน
ลักษณะนี้จะมีสวนสัมพันธตอการเลือกอาชีพของบุคคล กลาวคือ การเลือกอาชีพของบุคคลสวน
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ใหญจะเลือกอาชีพหรือสนใจที่จะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้นจะคลอยตามหรือมีลักษณะที่
เหมือนกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ หากบุคคลใดประกอบอาชีพหรือเลือกอาชีพที่ตรงกับลักษณะ
บุคลิกภาพของตนเองแลวจะมีสวนทําใหบุคคลนั้นประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพไดมาก
ที่สุด แตถาหากบุคคลใดไมสามารถเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับบุคลิกลักษณะของตนเองแลว
ความลม เหลวหรื อไม ประสบความสํา เร็จในการประกอบอาชีพ ก็ จ ะมี ม ากขึ้น เชน ถ าบุ คคลมี
ลักษณะแบบSocial ก็จะตองประกอบอาชีพแบบสังคม เชน เปนครู แพทย นักสังคมสงเคราะห หาก
มีลักษณะแบบ Realistic ก็อาจจะเลือกอาชีพที่คลุกคลีกับสิ่งที่เปนจริง เชน วิทยาศาสตร ทนายความ
หรือดานชางตางๆที่ตองใชเครื่องมือประกอบในการทํางาน แตถาหากมีลักษณะแบบ
Enterprising ก็จะตองไปประกอบอาชีพประเภทที่ตองใชความกลาหาญ มีการเสี่ยง มีการลงทุน เชน
อาชีพประเภทธุรกิจ การคาขาย ทหาร เปนตน(สุรพงษ ไชยวงศ 2538 : 26)
กกกกกกกกในขณะที่ฮอพพอคค (Hoppock1967, อางถึงใน วรพล จันทรงาม 2541 : 13 - 17) ไดให
ทรรศนะในแนวคิดการเลือกอาชีพไวดังนี้
กกกกกกกก1. การเลือกอาชีพเปนการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล
กกกกกกกก2. การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพใด เปนเพราะเชื่อวาอาชีพนั้นสามารถตอบสนอง
ความตองการของเขาไดดีที่สุด
กกกกกกกก3. ความตองการมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพ
กกกกกกกก4. การพัฒนาอาชีพจะเริ่มเมื่อเขาทราบวาอาชีพนั้นๆสามารถชวยใหเขาไปสูความ
ตองการของเขาได
กกกกกกกก5. ความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพและการปรับปรุงการเลือกอาชีพจะดีขึ้น เมื่อเขา
สามารถคาดหวังถึงโอกาสที่อาชีพนั้นจะสนองตอบความตองการของเขาได ซึ่งความสามารถใน
การคาดหวังของเขาขึ้นอยูกับการรูจักตนเอง ความรูเกี่ยวกับอาชีพและความสามารถที่จะคิดอยางมี
เหตุผล
กกกกกกกก6. ขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหเขาเขาใจวาเขาตองการอะไร
และจะตองปรับปรุงอะไรบาง
กกกกกกกก7. ขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพมีผลตอการเลือกอาชีพ โดยชวยใหเขาคนพบงานอาชีพที่ตรง
กับความตองการ
กกกกกกกก8. ระดับความพอใจในงานขึ้นอยูกับสัดสวนระหวางสิ่งที่งานนั้นใหกับเขาและความ
ตองการของเขา
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กกกกกกกก9. ความพึงพอใจเปนผลจากการที่งานสามารถตอบสนองความตองการไดในปจจุบัน
หรือความคาดหวังวางานนั้นจะทําใหเขาไปถึงความตองการในอนาคต หรือจากการที่เขาหวังวางาน
นั้นจะชวยใหเขาไปสูงานที่เขาตองการได
กกกกกกกก10. การเลือกอาชีพสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เมื่อเขาเชื่อวางานที่เปลี่ยนแปลงใหม
นั้นจะสนองความตองการไดดีกวางานเดิม
กกกกกกกกนอกจากนี้ Hoppock ยังใหความเห็นเพิ่มเติมอีกวาบุคคลจะเลือกอาชีพที่สนองความ
ตองการของตนเองมากที่สุดและดีที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเนนความสําคัญของการรูจัก
ตนเองอยางแทจริงในเรื่องความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ลักษณะนิสัย จุดเดน จุดดอย เพื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลทางอาชีพ จะชวยใหเลือกอาชีพไดถูกตองและประสบความสําเร็จในอาชีพ
นั้นๆ
กกกกกกกกและยังมีผูใหทรรศนะเกี่ยวกับการเลือกอาชีพอีกหลายคน ดังนี้
กกกกกกกกParson ไดอธิบายกระบวนการในการเลือกอาชีพไวดังนี้
กกกกกกกก1. บุคคลตอ งมี ค วามเขา ใจในตั ว เองอยางแจมชัด ถึง ความถนัด ความสนใจ ความ
ทะเยอทะยาน ขอจํากัดและคุณสมบัติอื่นๆ
กกกกกกกก2. บุ คคลตอ งมี ค วามรูถึง ความตอ งการและสิ่งที่นํ า ไปสู ความสํ า เร็จ ขอ ไดเ ปรี ย บ
เสียเปรียบ โอกาส รายได และสิ่งที่คาดหวังจากงานตางๆ
กกกกกกกก3. นําขอเท็จจริงเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลและชนิดของงานมาเปนเหตุผลกัน
ในการเลือกอาชีพ
กกกกกกกกGinzberg ไดสรุปหลักสําคัญและตั้งเปนแนวคิดพัฒนาการเลือกอาชีพไววา การเลือก
อาชี พ ของบุ ค คล เป น กระบวนการต อ เนื่ อ ง สั ม พั น ธ กั น ตั้ ง แต เ กิ ด จนกระทั่ ง ตาย โดยที่ แ ต ล ะ
กระบวนการจะมีความสัมพันธกับพัฒนาการของบุคคลแตละคนดวยกระบวนการเลือกอาชีพจะไม
ย อ นกลั บ และมี ก ารผสมผสานระหว า งความสามารถ ความสนใจ และความเป น จริ ง ของ
สภาพแวดลอมในการเลือกอาชีพจริงๆ
กกกกกกกกAnne Roe ไดคนควาทดลองเรื่องพัฒนาการทางอาชีพโดยศึกษาเรื่องของบุคลิกภาพ
ภูมิหลัง ความถนัดรวมทั้งความฉลาดที่มีผลตอการเลือกทิศทางอาชีพของบุคคล สรุปวา
กกกกกกกก1. บุคลิกภาพของบุคคลแตกตางกัน
กกกกกกกก2. ความแตกตางของบุคลิกภาพนี้เปนผลมาจากประสบการณในวัยเด็ก(Childhood
Experiences)
กกกกกกกกทฤษฎีของโร(Roe)ถูกจัดอยูในกลุมทฤษฎีความตองการ(Need Theory) เพราะได
กลา วถึ ง ความตอ งการเป น สิ่ ง กระตุ น ใหบุ ค คลเห็ น คุ ณ คา เห็น วา คนทุ ก คนในสั ง คมอยู ภ ายใต
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อิทธิพลของความตองการซึ่งสามารถสนองความความพอใจไดและความตองการนี้ไดรับจาก
พันธุกรรม(Genetic Inheritances) ดังนั้นรูปแบบของวิถีชีวิตเปนผลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม
ตอนตน (Early Environment) และองคประกอบสําคัญ3ประการของทฤษฎีนี้คือ
กกกกกกกก1. อิทธิพลของพันธุกรรม
กกกกกกกก2. อิทธิพลของทฤษฎีความตองการของมาสโลว โดยโรเนนวางานเปนสิ่งหนึ่งที่สนอง
ความตองการและสรางความพอใจใหแกบุคคลได ความตองการในเรื่องใดจะมีมากหรือนอยขึ้นอยู
กับแตละบุคคลและจะมีสวนในการเลือกอาชีพดวย เชน บางคนตองการความมีหนามีตาก็พยายาม
เลือกอาชีพที่มีเกียรติ
กกกกกกก3.อิ ท ธิ พ ลของประสบการณ ใ นวั ย เด็ ก ตอนต น โดยเห็ น ว า ประสบการณ ห รื อ
สภาพแวดลอม เชน การอบรม การเลี้ยงดูของพอแม ฯลฯ มีความสําคัญตอการเลือกอาชีพมาก โดย
โรไดแบงบรรยากาศของครอบครัว(Family Atmospheres) ออกเปน 3 แบบดวยกันคือ
กกกกกกกกกกกก3.1 พอแมที่ปกปองคุมครองหรือบังคับลูกเขมงวดลูกมากเกินไป(Overprotective
Parents or the Overdemanding Parent) ในบรรยากาศแบบนี้เด็กไดรับความตองการเบื้องตนแตจะ
ไดรับความตองการขั้นสูงเพื่อสรางพฤติกรรมตามที่พอแมกําหนด โดยในการเลี้ยงดูแบบนี้จะมีผล
ในการปรับตัวในอาชีพของเด็กเมื่อโตขึ้นและทําใหเด็กมีความสนใจแคบ เด็กจะเลือกอาชีพที่มี
ความสัมพันธกับบุคคลนอย เชน ดานศิลปะบันเทิง งานชางฝมือ
กกกกกกกกกกกก3.2 พอแมที่ทอดทิ้งหรือไมยอมรับลูก(Neglecting or Rejecting Parent) การที่พอ
แมทอดทิ้งลูกทําใหเด็กไมไดอยูดีกินดีหรืออุดมสมบูรณ ยิ่งกวานั้นถาพอแมไมยอมรับลูกจะทําให
เด็กขาดความสุขและถูกละเลยจากสังคม อาจจะมีผลทําใหเลือกทํางานที่มักจะไมตองติดตอกับใคร
มากนัก เชน อาชีพทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
กกกกกกกกกกกก3.3 พอแมที่ยอมรับเด็ก(Acceptance,either loving or being neglect) โดยใหความ
รักอยางเพียงพอและเปดโอกาสใหเด็กเปนตัวของตัวเองบาง จะทําใหเด็กไดรับความตองการทุก
ระดับและเด็กจะสามารถปรับตัวไดดีในงานอาชีพ ชอบงานสังคม งานบริการ งานธุรกิจและการ
ติดตอ(กิจจา ทิพยเที่ยงแท 2541 : 28 - 29)
กกกกกกกกซุปเปอร(Super1963, อางถึงใน วรพล จันทรงาม 2541 : 10 - 11) ไดเสนอหลัก12
ประการ ของการพัฒนาอาชีพ(Vocational Development) ไววา
กกกกกกกก1. พัฒนาการดานอาชีพเปนกระบวนการตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและ
ประสบการณ
กกกกกกกก2. คุณสมบัติของคนแตละคนจะมีความเหมาะสมกับอาชีพไดหลายอยาง

44
กกกกกกกก3. บุคคลที่มีความแตกตางกันในดานความคิด ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ
และบุคลิกภาพ ยอมจะเลือกงานที่ตางกัน
กกกกกกกก4. การที่จะสงเสริมใหมีการพัฒนาการดานอาชีพที่ดี ทําไดโดยการสงเสริมใหมีการ
พัฒ นาความสามารถให เ ต็ ม ที่ ให รู จั ก สภาพ ข อเท็ จ จริ ง ต า งๆเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของตนเองและ
สิ่งแวดลอม
กกกกกกกก5. ลักษณะอาชีพ ความมั่นคงในการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และครอบครัว ความสามารถทางสติปญญา บุคลิกภาพและโอกาสที่แตละบุคคลไดรับ ตลอดจน
การปรับตัวในอาชีพจะมีไมเทากัน
กกกกกกกก6. กระบวนการพัฒนาดานอาชีพ เกี่ยวกันกับการพิจารณาตนเองของบุคคล
กกกกกกกก7. บุคคลจะประสบความสําเร็จในการทํางานและในชีวิต ขึ้นอยูกับการที่บุคคลได
ทํางานตรงกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ คานิยมของคน และบุคลิกภาพ
กกกกกกกก8. การพิจารณาตนเอง ไดกอตัวขึ้นในการทํางานและชัดเจนขึ้นในชวงวัยรุน และมีสวน
เกี่ยวของกับการพิจารณาเลือกงานเลือกอาชีพของแตละบุคคล
กกกกกกกก9. องคประกอบเกี่ยวกับความเปนจริงทั้งหลาย ทั้งลักษณะของตนเองและลักษณะของ
สังคมมีอิทธิพลตอการเลือกอาชีพมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น
กกกกกกกก10. การเลื อ กอาชี พ และระดั บ ของอาชี พ จะมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สติ ป ญ ญา สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ความตองการ คานิยม ความสนใจ ทักษะเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ระดับการศึกษาและความตองการของตลาดแรงงาน
กกกกกกกก11. การประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพเปนการเพิ่มพูนความรูสึกนึกคิดที่มี
ตอตนเองในทางที่ดี
กกกกกกกก12. การประกอบอาชีพของบุคคลเปนการกําหนดวิถีชีวิต
กกกกกกกกอุไร คําสวาสดิ์(2541 : 36 - 37) ไดสรุปวาแรงจูงใจที่ทําใหคนเราเลือกประกอบอาชีพ
ใดๆก็ตามยอมขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ
กกกกกกกก1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ การเลือกอาชีพเปนการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการของ
บุคคล ความกาวหนาในการพัฒนาอาชีพและการปรับปรุงการเลือกอาชีพจะดีขึ้น เมื่อเขาสามารถ
คาดหวังถึงโอกาสของอาชีพนั้นจะสนองความตองการของเขาได ซึ่งความสามารถในการคาดหวัง
ของเขาขึ้นอยูกับความรูจักตนเอง ความรูเกี่ยวกับอาชีพและความสามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผล
ขอมูลสวนบุคคลจะมีผลตอการเลือกอาชีพโดยชวยใหเขาเขาใจวาเขาตองการอะไรและจะตอง
ปรับปรุงอะไรบาง
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กกกกกกกก2. ปจจัยทางสังคม การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกอาชีพใด เพราะเชื่อวาอาชีพนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการของเขาไดดีที่สุด ความพึงพอใจเปนผลจากการที่งานสามารถตอบสนอง
ความตองการไดในปจจุบัน หรือความหวังวางานนั้นจะทําใหเขาไปถึงความตองการไดในอนาคต
หรือจากการที่เขาหวังวางานนั้นชวยใหเขาไปสูงานที่เขาตองการได ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพมีผลตอ
การเลือกอาชีพ โดยชวยใหเขาพบงานอาชีพที่ตรงกับความตองการ
กกกกกกกกจากแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพดังที่กลาวมานั้น แสดงวาการเลือกอาชีพของมนุษย
เป น กระบวนการต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต เ ด็ ก จนถึ ง ผู ใ หญ และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ตามกาลเวลา
ประสบการณและสิ่งแวดลอม ความสําเร็จในอาชีพจะขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถ ประสบการณ คานิยม ที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆ จุดประสงคหรือเปาหมายถือวามี
ความสํ า คั ญ มาก ในการที่ จ ะเลื อ กอาชี พ เพราะการที่ ไ ด เ ลื อ กทํ า ในสิ่ ง ที่ ตั้ ง เป า หมายหรื อ
เปาประสงคไว ยอมจะทําใหผลงานหรือสิ่งที่ไดรับเปนผลดีตอตัวผูเลือกเอง
ประเภทของอาชีพและปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพเสริม
กกกกกกกกเมื่อพิจารณาถึงการจําแนกประเภทของอาชีพของประชาชนไทยตามการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพของประเทศไทย2538 ซึ่งทางราชการโดยกองวิชาการและแผนงาน กรมการจัดหา
งาน แบ ง เป น 8 หมวด ดั ง นี้ (กรมการจั ด หางาน,กองวิ ช าการและแผนงาน 2545, อ า งถึ ง ใน
ยิ่งยศ สุวรรโณ 2545 : 12 - 13)
กกกกกกกกหมวด 0/1 อาชีพที่ผูปฏิบัติงานใชวิชาชีพ วิชาการ เชน วิศวกร แพทย เปนตน
กกกกกกกกหมวด 2 อาชีพบริหารและการจัดการ เชน เจาหนาที่นิติบัญญัติ เจาหนาที่บริหาร
กกกกกกกกหมวด 3 เสมียนและพนักงาน
กกกกกกกกหมวด 4 อาชีพเกี่ยวกับการคา
กกกกกกกกหมวด 5 อาชีพดานบริการ
กกกกกกกกหมวด 6 อาชีพกสิกรรม
กกกกกกกกหมวด 7/8/9 อาชีพที่เกี่ยวของกับการผลิต การขนสง คนงานหรือกรรมกร
กกกกกกกกหมวด X ผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดประเภทได
กกกกกกกกหมวด Y ผูรับราชการทหาร
กกกกกกกกทัง้ นี้ความหมายของอาชีพในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพนี้
หมายถึงงาน
ประกอบการคา งานที่ใชวิชาชีพ หรืองานอื่นๆ ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึง่ กระทําอยูแ ตไมไดหมายถึง
อุตสาหกรรม สถานะการทํางาน หรือประสบการณในการทํางานของผูปฏิบัติงานนั้นๆ
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กกกกกกกกนอกจากนี้อาจแบงประเภทของการประกอบอาชีพอิสระของประชาชน ซึ่งรวมทั้งการ
ประกอบอาชีพเสริมรายไดเพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลักเปนอาชีพที่ 2 เพื่อเพิ่มพูนรายได
สํ า หรั บ บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถและมี เ วลาเพี ย งพอที่ จ ะทํ า ได โดยใช เ กณฑ ด า นระดั บ ความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถแบงเปนกลุมใหญๆได 3 กลุม คือ
กกกกกกกก1. กลุมอาชี พที่ใช ทักษะหรือความรูในระดับปริญญา หรื ออนุปริ ญญา เชน แพทย
วิศวกร ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชีและครูอาจารย เปนตน
กกกกกกกก2. กลุมอาชีพที่ใชทักษะหรือความรูในระดับที่ต่ํากวาอนุปริญญา คือ อาชีพชางตางๆ
เชนเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางวิทยุ ชางเขียนแบบ ชางตัดเสื้อ ชางเสริมสวย ชางเย็บหนัง
กกกกกกกก3. กลุมอาชีพที่ไมตองใชทักษะหรือวิชาชีพอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ผูประกอบ
อาชีพขายของชํา ขายขาวแกง ขายหนังสือตางๆ ทําฟารมเลี้ยงสัตว หาบเร แผงลอย ขับรถแท็กซี่
ตลอดจนรับสินคามาขายเอง เปนตน
กกกกกกกกเชิดศักดิ์ แสงชวงโชติ(2528,อางถึงใน ชัยพร ตระกูลแพทย 2540 : 18 - 19) ไดแบง
ประเภทงานในการทําเปนอาชีพเสริมโดยการใชเวลานอกเวลาปฏิบัติงานหารายไดพิเศษไวดังนี้
กกกกกกกก1. การรับจางทํางานพิเศษ เชน เปนนักดนตรี เปนนักรอง ครูสอนพิเศษ การขับรถ
รับจาง ขับขี่จักรยานยนตรับจาง การทํางานยามรักษาความปลอดภัย บริการตามรานอาหาร งาน
รับจางตางๆ เชน การรับซอมบาน ตอเติม ตกแตง ทาสี รวมถึงการรับงานมาทํา ณ ที่พักอาศัย เชน
การซอมรถ ซอมเครื่องใชไฟฟา
กกกกกกกก2. การประกอบการคารายยอย โดยใชที่พักอาศัยของตน หรือเชาแผงลอย ประกอบการ
คาในตลาดชุมชนใกลหนวยงาน หรือการขายสินคา-อาหาร โดยรถเข็นในพื้นที่แหลงชุมชนของ
สังคมบริเวณใกลหนวยงาน
กกกกกกกก3. การเพาะปลู ก โดยใชพื้น ที่บริ เวณรอบๆที่พักอาศัย รวมไปถึงบริ เ วณพื้น ที่ ข อง
หนวยงานที่ไมใชอาคาร หรือพื้นที่ของทางราชการ เปนพื้นที่วางเปลา ดําเนินกิจการทางการเกษตร
ในการทําการปลูกไมประดับ ทําสวนครัว การทําพืชไร การทําพืชสวนไวสําหรับบริโภค ซึ่งเปน
การลดคาใชจายและจําหนายเปนรายไดเพิ่มเติม
กกกกกกกก4. การเลี้ยงสัตว เปนการเลี้ยงเปด ไก สุกร ปลา นก ซึ่งไมรบกวนตอการอยูรวมกันใน
พื้นที่ที่พักอาศัยเพื่อใชบริโภคเองและการจําหนายเพื่อเพิ่มรายได
กกกกกกกกในการประกอบอาชีพเสริมนั้น แนนอนวาผูที่จะเลือกประกอบอาชีพเสริมยอมตองเปน
ผูที่มีอาชีพหลักอยูแลว แตในการเลือกประกอบอาชีพเสริมนั้น อาจจะเปนเพราะความตองการหรือ
ความจําเปนในดานใดดานหนึ่ง ที่จะตองมาทํางานเสริมนี้ การที่แตละคนเลือกอาชีพตางๆกันนั้น
ยอมแสดงให เ ห็น ถึ งความต องการของแตละคนวาเปนอยางไร การที่ แ บ งงานหรื ออาชี พเสริม
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ออกเปนหมวดหมูนั้น เปนการจําแนกใหเห็นถึงจุดมุงหมายของงานวามีจุดประสงคไปในทิศทางใด
เหมาะสมกับผูที่จะเลือกทําหรือไม สามารถใหประโยชนแกตัวผูทําอาชีพนั้นๆไดเพียงไร และที่
สําคัญที่สุดคือสามารถตอบสนองความตองการและจุดมุงหมายของผูเลือกอาชีพนั้นไดมากนอย
เพียงใดดวย
ปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพเสริม
กกกกกกกก คอรวินและลอวเรนซ (Corwin and Lawrence2001, อางถึงใน อุไร คําสวาสดิ์ 2541 :
14) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จในการประกอบอาชีพเสริม5ประการ พบวาประชากร
ในสหรัฐอเมริกาไมนอยกวารอยละ5ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาปกติ ซึ่งทําใหเกิดปญหาในการ
ปรับตัวใหเกิดความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานปกติกับการประกอบอาชีพเสริม ในสวนของผูที่
ประสบความสําเร็จนั้น จะตองมีปจจัยเกื้อกูล5ประการดังตอไปนี้
กกกกกกกก1. จะตองใหความสําคัญตอการทํางานเปนอันดับแรก โดยมีการวางแผนการณลวงหนา
ใหมีความเหมาะสมตอการทํางานทั้งในเวลาปกติและการประกอบอาชีพเสริม
กกกกกกกก2. มีการแบงเวลาเพื่อครอบครัวและการทํางานที่ไดสัดสวนเหมาะสม
กกกกกกกก3. ไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาใหทํางานนอกเวลาปกติได
กกกกกกกก4. เพื่อนรวมงานใหการสงเสริมและใหความชวยเหลือในยามที่รองขอ
กกกกกกกก5. ผูประกอบอาชีพเสริมจะตองสามารถชักจูงใหบุคคลที่เกี่ยวของยอมรับการทํางาน
นอกเวลาของตนและเห็นชอบในการกระทําดังกลาว
กกกกกกกกจากผลของการศึกษาดังกลาวพบวาผูรวมงานและผูบังคับบัญชามีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการประกอบอาชีพเสริมของบุคคลใหไดรับความสําเร็จ พร อมกัน นั้นความสามารถในการ
จัดสรรเวลาในการทํางานและเวลาสําหรับครอบครัว ก็เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหการประกอบอาชีพนั้นๆ
สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น
กกกกกกกก สแตนตัน(Stanton1999, อางถึงใน ยิ่งยศ สุวรรโณ 2545 : 14 - 15) ไดทําการศึกษาเรื่อง
อาชีพเสริมในฐานะที่เปนการผอนคลายความเครียดจากการทํางานประจํา พบวาเหตุผลหนึ่งของผู
ประกอบอาชีพเสริมนั้นคือการทํางานตามความตองการหรือความสนใจของบุคคลนั้นๆ จึงเปน
ความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือเปนการผอนคลายประการหนึ่งจากการปฏิบัติงานตามปกติ ดังนั้น
การประกอบอาชีพเสริมจึงมิใชภาระหนักของบุคคลบางกลุมที่มีความพึงพอใจและความสุขแฝงอยู
ในการประกอบอาชีพเสริมดวย
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ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
กกกกกกกกจามะรี พิทักษวงศ ( 2530 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชาวนา การ
ผนวกเขากับระบบเศรษฐกิจนอกหมูบาน กรณีศึกษาการทํางานรับจางนอกหมูบาน4แหงในจังหวัด
เชี ย งใหม ศึ ก ษาพบว า การรั บ จ า งกลายเป น ปรากฏการณ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง สํ า หรั บ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมชาวนา ไมวาจะเปนเขตที่อยูใกลหรือไกล เขตที่มีการผลิตเพื่อการคาสูงหรือ
เขตที่มีการผลิตที่ยังไมมีการคาสูงมากนัก กลุมหมูบานที่มีการปลูกพืชครั้งเดียวซึ่งมีฤดูวางงาน
เกษตรกรรมนาน หรือในกลุมปลูกพืชหลายครั้งซึ่งมีฤดูวางงานเกษตรกรรมสั้นกวาลวนแตพบวา
พวกเขาเห็นความสําคัญของการรับจางที่มาเพิ่มรายไดแกครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
กกกกกกกกสุมาลี คูสกุลนิรันดร ( 2531 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนาอีสาน ศึกษาเฉพาะกรณีบานศรีฐาน อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ศึกษาพบวาชาวบานศรีฐาน
ทั้งหมดพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ หมูบานนี้มีการประกอบอาชีพเสริมมานานแลวและ
อาชีพเสริมที่ทํารายไดและชื่อเสียงใหกับชาวบาน คืออาชีพทําหัตถกรรมหมอนขิด สําหรับเหตุผล
ทางเศรษฐกิจที่ทําใหชาวบานประกอบอาชีพเสริมจากมากไปนอยก็คือ1)ตองการเพิ่มรายไดให
ครอบครัว 2)มีเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก 3)เพราะเปนที่ตองการของตลาด 4)เพื่อตองการ
เพิ่มทุน 5)เนื่องจากวางงาน 6)เนื่องจากมีที่ดินทํากินไมเพียงพอ และ7)เนื่องจากมีทรัพยากรอยูแลว
สวนเหตุผลทางดานสังคมที่ทําใหชาวบานประกอบอาชีพเสริมจากมากไปนอยก็คือ 1)เนื่องจากมี
ฝมือแรงงานอยูแลว 2)เนื่องจากเอกชน(นายทุน)ใหการสนับสนุน 3)เนื่องจากไดรับการศึกษาดาน
การประกอบอาชีพตางๆ 4)เนื่องจากตองการยกฐานะทางสังคม 5)เนื่องจากขยันไมอยากอยูเฉยๆ
และ6)เนื่องจากมีหนวยงานของรัฐเขาไปสงเสริมซึ่งแสดงใหเห็นวาถึงแมจะมีหนวยงานของรัฐเขา
ไปสงเสริมในการประกอบอาชีพก็ไมไดชวยใหชาวบานประกอบอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น ในสวน
ของผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพเสริมของชาวบานศรีฐาน คือ1)ชาวบานมีความเปนอยูดีขึ้น มี
เครื่องใชในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากการใชรายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพเสริมซื้อมา 2)ชาวบานลด
ภาวะการมีหนี้สิน 3)ชาวบานรูจักนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชมากขึ้น 4)ชาวบานไดรับเอาวัฒนธรรม
เมือ งมามากขึ้ น 5)หมู บ า นมีความสงบสุ ข ไมมี ผูก อ ความไมสงบเหมื อ นเช น เป น มา เนื่ อ งจาก
ชาวบานใหเวลาในการประกอบอาชีพเสริมเปนประจําในยามที่วางจากงานหลัก 6)หัตถกรรม
หมอนขิดที่ชาวบานทํานั้นไดมีการรับซื้อกันในหมูบานและมีการขยายตลาดออกไปอยางกวางขวาง
7)ชาวบานไมนิยมอพยพแรงงานเขาสูเมืองหลวง เนื่องจากในหมูบานมีการประกอบอาชีพเสริม
เชนการทําหัตถกรรมหมอนขิด ซึ่งทําไดทุกฤดูกาลและมีรายไดดี
กกกกกกกกพิชญดา เรืองเดช ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
สตรีในกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมของครอบครัวเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
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ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ศึกษาพบวาสตรีมีสวนรวม
ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมอยูในระดับคอนขางต่ํา การติดตอสื่อสารกับผูนําเปนปจจัยที่มีผลตอ
การมีสวนรวมของสตรีในกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม สวนอายุ ระดับการศึกษา งานหลัก รายได
เวลาวาง และความรูความเขาใจในกิจกรรมเปนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมของสตรี
กกกกกกกกมงคล ธิเปยง ( 2546 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมของกลุมเยาวชนบานวังลึก ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวากลุม
เยาวชนมีการพัฒนากระบวนการ เก็บขอมูล ศึกษาขอมูล วิเคราะหขอมูล และมีจิตสํานึกรักบานเกิด
อยากมีสวนรวมในการแกปญหาชุมชน โดยการวิจัยไดเริ่มจากการที่กลุมเยาวชนลงไปศึกษาชุมชน
ในดานภูมิปญญาและสิ่งดีๆในชุมชนจากปราชญชาวบานแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาจุด
แข็งจุดออน แนวทางการพัฒนาเพื่อแกปญหาใหกับชุมชน ซึ่งกลุมเยาวชนสามารถพัฒนาอาหารหมู
สูตรผสมสาเหลาที่เหมาะสมกับชุมชนที่มีอาชีพทําเหลาพื้นบานและเลี้ยงหมูโดยใชสาเหลา โดย
กลุมเยาวชนไดมีการทดลองเลี้ยงเพื่อเปนตัวอยางเปรียบเทียบ แลวนําเสนอผลการวิจัยใหกับชุมชน
ไดรับรู ใหชุมชนไดทดลองในการนําไปใชเพื่อลดตนทุนในการเลี้ยงหมู และกลุมเยาวชนมีแนวทาง
ในการผสมอาหารหมู สู ต รผสมส า เหล า จํา หน ายให กั บชุ ม ชนเป น อาชี พ เสริ ม เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
พึ่งตนเองอยางยั่งยืนตอไป
กกกกกกกกญาณิศา สารอินตา ( 2547 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการรวมกลุมเพื่อพัฒนาอาชีพของ
สตรี:ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมเครือขายสิ่งทอ อําเภอลอง จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวาแมบานที่เปน
สมาชิ ก ส ว นใหญ ไ ม ค อ ยทราบและไม ค อ ยเข า ใจในกระบวนการในการรวมกลุ ม ส ว น
คณะกรรมการของกลุมโดยรวมทราบและเขาใจในกระบวนการรวมกลุมเปนอยางดี การรวมกลุม
เครือขายสิ่งทอไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากไมสามารถทําไดตามวัตถุประสงคและกฏ
ระเบียบของกลุมที่ตั้งเอาไว เพราะขาดความรวมมือ ขาดความสนใจและมีความขัดแยงในเรื่อง
ผลประโยชนกลุม สวนผลการวิจัยในดานการพัฒนาอาชีพของสตรีพบวาหลังจากที่มีการรวมกลุม
กันแลวสมาชิกไดมีระดับการพัฒนาอาชีพที่ดีทั้งทางดานการตลาด ดานการผลิตและดานการเงิน
แมบานมีรายไดที่แนนอน มีอาชีพเสริมที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่งและพึงพอใจใน
ความสามารถของตนเอง
กกกกกกกกวิยะดา ชัยเวช ( 2548: บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพของกลุมอาชีพเสริม
ของชุมชนบานตีนธาตุ ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวากลุมอาชีพ
เสริมภายในบานตีนธาตุ มีทั้งหมด 5 กลุมอาชีพคือ กลุมปุยธรรมชาติ กลุมจักสาน กลุมแปรรูป
อาหาร กลุมทอผา-เย็บผา และกลุมสมุนไพร โดยกลุมปุยธรรมชาติมีวัตถุประสงคของการรวมกลุม
คือตองการลดคาใชจายและเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน ในการพัฒนาศักยภาพของกลุมอาชีพเสริมที่
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สามารถกอใหเกิดรายไดและชวยลดคาใชจายดังนี้ 1) ตองเปนกลุมอาชีพเสริมที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
2) เปนกลุมอาชีพเสริมที่มีความเปนไปไดในการพัฒนาและสงเสริมใหมีความเขมแข็ง 3) พิจารณา
จากปญหาของกลุมอาชีพเสริมที่เปนปญหาสามารถแกไขไดจริง ในสวนของการพัฒนาศักยภาพ
กลุมอาชีพเสริมไดมีการจัดศึกษาดูงานและฝกอบรมใหความรูแกกลุมอาชีพเสริม ทําใหกลุมได
ความรูตางๆเพิ่มมากขึ้น สวนการสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางนักวิจัยกับ
ชุมชนบานตีนธาตุนั้น ผูวิจัยไดเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการสืบทอดตอกันมารวมทั้งยังไดศึกษา
วิถีชีวิตของชุมชนและกระบวนการคิดของชุมชนวามีแนวความคิดอยางไร รวมทั้งยังไดนําเอา
ความรูใหมๆมาผสมผสานกับภูมิปญญาเพื่อใหไดผลที่ดีที่สุด โดยชุมชนไดมีการนําเอาความรูที่
ไดรับจากการวิจัย ไปปรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชน สามารถคิดวางแนวทางไดวาควรจะทํา
การพัฒนาชุมชนอยางไรใหชุมชนมีความอยูดีกินดีและมีความสุข

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบลเชียง
หวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ กรอบ
การศึกษาวิจัย ตลอดจนตัวแปรตางๆ วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดขั้นตอนแตละประเด็น ดังนี้กกก
กกกกกกกก1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกกประชากร ไดแกชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใช
ตัวแทนครอบครัว ครัวเรือนละ1คน ที่ประกอบอาชีพชาวนา จํานวน 16 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 2,670
ครัวเรือน
กกกกกกกกกลุมตัวอยาง ในการหาขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชตารางกําหนดจํานวนของทาโร ยามาเน ดังนี้
กกกกกกกกn =
N
1+ Ne²
กกกกกกกกโดยที่ n = ขนาดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากรที่ศึกษาทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง(รอยละ5หรือ.05)
กกกกกกกกแทนคา N = 2,670 , e = 0.05
กกกกกกกกแทนคาในสูตร n = 2,670
1+(2,670x0.05²)
กกกกกกกกดังนั้น

n =348
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กกกกกกกกการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย(Simple random sampling) โดยสุมจาก
จํานวนครัวเรือนของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 16 หมูบาน
348 ครัวเรือน โดยนําเลขที่บานของชาวนาในแตละหมูบานมาจับฉลากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว ได
ตัว อย างที่ใ ช ศึ ก ษาเท า กั บ 348 คน จะไดสัด สว นจํา นวนกลุ มตัว อย า งที่ศึ ก ษาในแต ล ะหมูบ า น
รวมกลุมตามรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของผูที่ประกอบอาชีพชาวนาในตําบลเชียงหวาง
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จํานวนครัวเรือน
225
191
158
121
221
235
268
225
290
154
255
185
89
76
124

ครัวเรือนเกษตรกร
203
167
143
109
199
211
241
202
261
139
230
167
80
68
112

กลุมตัวอยาง
27
22
18
13
26
28
33
27
36
17
31
22
10
8
13

16

153

138

17

รวม

2,970

2,670

348

ที่มา : กองสถิติ องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง อุดรธานี 2550 : 18
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาเอกสาร ตําราและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และสรางแบบสอบถามโดยกําหนดแบบสอบถามออกเปน 2 สวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
- รายไดของครอบครัว
- คาใชจายภายในครอบครัว
- ภาวะหนี้สิน
- ภาวะเงินออม
- การเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม
- ตําแหนงทางสังคม
โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเติมคําและเลือกตอบ
กกกกกกกกสวนที่ 2 แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
กกกกกกกกโดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา(Ratio Scale)มี 5 ระดับ คือ
กกกกกกกกมากที่สุด หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นมากที่สุด
กกกกกกกกมาก หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นมาก
กกกกกกกกปานกลาง หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นปานกลาง
กกกกกกกกนอย หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นนอย
กกกกกกกกนอยที่สุด หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นนอยที่สุด
เกณฑการกําหนดระดับแรงจูงใจ
กกกกกกกกผูวิจัยไดกําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายจากแนวคิดของเบสต (Best 1985 :
182)ดังนี้
กกกกกกกก1.00 – 1.49 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับนอยที่สุด
กกกกกกกก1.50 – 2.49 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับนอย
กกกกกกกก2.50 – 3.49 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับปานกลาง

54
กกกกกกกก3.50 – 4.49 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก
กกกกกกกก4.50 – 5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด
การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกกผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้
กกกกกกกก1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกกก2. นําขอมูลมาสรางและกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
กกกกกกกก3. สรางแบบสอบถามใหมีเนื้อความถูกตองครบถวนของเนื้อหาสาระ
กกกกกกกก4. นําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาทั้งดานเนื้อหาและภาษาที่ใช
กกกกกกกก5. นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญตรวจความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใชอีกครั้งหนึ่ง
กกกกกกกก6. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาและ
ปรับปรุงแกไข
กกกกกกกก7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวย
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) โดยทดลองใชกับชาวนาในเขตตําบล
ทุงพระยา อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน ซึ่งผลวิเคราะหคาความเชื่อมั่น
เทากับ.92 (ในภาคผนวก)
กกกกกกกก8. นําแบบสอบถามมาเรียบเรียงใหถูกตอง แลวนําไปเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหกับตัวแทนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
ชาวนาในตําบลเชียงหวาง โดยมีผูชวยในการเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง
ซึ่งผูวิจัยไดชี้แจงใหผูชวยเขาใจถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของแบบสอบถามพรอมกับวิธีการ
เก็บขอมูล เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการทํางาน
การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู แจกแจงความถี่ และทําการวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Package for the Social Science For Windows)
โดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้
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กกกกกกกก1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของชาวนาโดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตารางไขว
กกกกกกกก2. วิเคราะหแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของชาวนาโดยใชสถิติ การแจกแจง
ความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตารางไขว
กกกกกกกก3. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance : One way ANOVA )

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
ตัวแทนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพชาวนา โดยสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 348 คน และไดกลับคืน
มาครบทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากแบบสอบถามทั้งหมด ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห
และเสนอผลการวิเคราะหโดยใช ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้
กกกกกกกกตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกตอนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยจําแนกตามประเภทของอาชีพเสริม
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลการประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผูใหขอมูลจํานวน 348 คน แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผูตอบแบบสอบถาม

อาชีพเสริมของชาวนา

จํานวน
20
130
133
35
30
348

1.อาชีพทําประมงและปศุสัตว
2.อาชีพเพาะปลูก
3.อาชีพรับจาง
4.อาชีพหัตถกรรมและคาขาย
5.อาชีพอื่นๆ
รวม

56

รอยละ
5.70
37.40
38.20
10.10
8.60
100

57
กกกกกกกกจากตารางที่ 2 การศึกษาการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จํานวน 348 คน ชาวนาประกอบอาชีพเสริมรับจาง เชน กรรมกร งาน
กอสรางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.20 รองลงมา ไดแก อาชีพเสริมเพาะปลูก คิดเปนรอยละ 37.40
และอาชีพที่ทํานอยที่สุดคือการทําประมงและปศุสัตว คิดเปนรอยละ 5.70
ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานเพศ
จังหวัดอุดรธานี
เพศ
อาชีพเสริมของชาวนา
อาชีพทําประมงและปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรมและคาขาย
อาชีพอื่นๆ
รวม

ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ

ชาย
หญิง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
10
88
81
16
13
208

50.00
67.70
60.90
45.70
43.30
59.80

10
42
52
19
17
140

50.00
32.30
39.10
54.30
56.70
40.20

รวม
จํานวน รอยละ
20
130
133
35
30
348

100
100
100
100
100
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 3 ในภาพรวมดานเพศพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทุกอาชีพ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยคิดเปนรอยละ 59.80 และเมื่อพิจารณาตามประเภทของอาชีพ
เสริมจะสรุปไดดังนี้ ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและปศุสัตว มีเพศชายและเพศ
หญิงจํานวนเทากันคิดเปนรอยละ 50.00 ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมเพาะปลูกและรับจาง
เปนเพศชายมากกวาคิดเปนรอยละ 67.70 และรอยละ 60.90ตามลําดับ ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมหัตถกรรมและคาขายและชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ เปนเพศหญิง มากกวาคิด
เปนรอยละ 54.30 และรอยละ 56.70 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานอายุ
จังหวัดอุดรธานี

ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ

อายุ

อาชีพเสริมของชาวนา

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

รอยละ

61 ปขึ้นไป

จํานวน

41-60 ป

รอยละ

21-40 ป

จํานวน

ต่ํากวา20ป

อาชีพทําประมงและปศุสัตว

-

-

7

35.00

11

55.00

2

10.00

20

100

อาชีพเพาะปลูก

1

0.80

32

24.60

70

53.80

27

20.80

130 100

อาชีพรับจาง

2

1.50

46

34.60

74

55.60

11

8.30

133 100

อาชีพหัตถกรรมและคาขาย

1

2.90

15

42.90

13

37.10

6

17.10

35

100

อาชีพอื่นๆ

-

-

8

26.70

17

56.70

5

16.70

30

100

รวม

4

31.00

185 53.20

51

14.70

348 100

1.10 108

กกกกกกกกจากตารางที่ 4 ในภาพรวมดานชวงอายุพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทุก
อาชีพในชวงอายุระหวาง 41-60 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 53.20 สวนในชวงอายุต่ํากวา
20 ป มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.10 เมื่อพิจารณาตามอาชีพเสริม โดยเรียงลําดับตามอาชีพ
เสริมดังนี้ ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและปศุสัตว เพาะปลูก รับจางและอาชีพ
เสริมอื่นๆ มีอายุอยูในชวง 41-60 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 55.00 รอยละ 53.80 รอยละ 55.60 และ
รอยละ 56.70 ตามลําดับ สวนชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายในชวงอายุ
21-40 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.90
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ตารางที่ 5 ข อ มู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลด า นสถานภาพสมรสของชาวนาในเขตตํ า บลเชี ย งหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
สถานภาพสมรส
แยกกันอยู,หยา

หมาย

15

75.00

1

5.00

2

10.00

20

100

3

2.30

113

86.90

1

0.80

13

10.00

130

100

รับจาง

8

6.00

109

82.00

6

4.60

10

7.50

133

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

1

3.30

27

77.10

2

5.80

4

11.40

35

100

-

-

21

70.00

1

3.30

7

23.30

30

100

รวม

16

4.60

285

81.90

11

3.10

36

10.30

348

100

รอยละ

10.00

รอยละ

2

รอยละ

ประมงและ
ปศุสัตว
เพาะปลูก

รอยละ

รอยละ

รวม
จํานวน

จํานวน

สมรส
จํานวน

จํานวน

โสด

จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

กกกกกกกกจากตารางที่ 5 ในภาพรวมดานสถานภาพสมรสพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมทุกอาชีพมีสถานภาพสมรส มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 81.90 รองลงมาคือ มีสถานภาพ
หมาย คิดเปนรอยละ 10.30 และมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 4.60 สวนมีสถานภาพแยกกันอยู
และหยา มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.10
ตารางที่ 6 ข อ มู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลด า นระดั บ การศึ ก ษาของชาวนาในเขตตํ า บลเชี ย งหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ระดับการศึกษา

-

2

10.00

รอยละ

-

รวม
จํานวน

5.00

รอยละ

รอยละ

จํานวน
1

อื่นๆ
จํานวน

85.00

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา
รอยละ

17

มัธยมศึกษา
ตอนตนหรือ
เทียบเทา

จํานวน

ประมงและ
ปศุสัตว

รอยละ

ประถมศึกษา
จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

20

100

60
ตารางที่ 6 (ตอ)
ระดับการศึกษา
อื่นๆ

10

7.70

7

5.40

2

1.50

130

100

รับจาง

123

92.50

5

3.80

4

3.00

1

0.80

133

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

27

77.10

5

14.30

2

5.70

1

2.90

35

100

26

86.70

3

10.00

1

3.30

-

-

30

100

รวม

304

87.40

24

6.90

14

4.00

6

1.70

348

100

รอยละ

85.40

รอยละ

111

รอยละ

เพาะปลูก

รอยละ

รอยละ

รวม

จํานวน

จํานวน

มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเทา
จํานวน

มัธยมศึกษา
ตอนตนหรือ
เทียบเทา
จํานวน

ประถมศึกษา

จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

กกกกกกกกจากตารางที่ 6 ในภาพรวมดานระดับการศึกษาพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
ทุกอาชีพในระดับการศึกษาประถมศึกษา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.40 รองลงมาคือ ใน
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 6.90 และในระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 4.00 สวนในระดับการศึกษาอื่นๆ มีจํานวน
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.70
ตารางที่ 7 ข อ มู ล พื้ น ฐานส ว นบุ ค คลด า นจํ า นวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นของชาวนาในเขตตํ า บล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

รอยละ

รวม
จํานวน

รอยละ

มากกวา 7 คน
จํานวน

4 – 6 คน
จํานวน

รอยละ

จํานวน

1 – 3 คน

รอยละ

อาชีพเสริมของ
ชาวนา

ประมงและปศุสัตว

5

25.00

13

65.00

2

10.00

20

100

เพาะปลูก

19

26.80

89

68.50

22

16.80

130

100

รับจาง

25

18.80

97

72.20

11

8.30

133

100

61
ตารางที่ 7 (ตอ)
อาชีพเสริมของ
ชาวนา

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
รวม
รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

มากกวา 7 คน

รอยละ

จํานวน

4 – 6 คน

รอยละ

จํานวน

1 – 3 คน

หัตถกรรมและคาขาย

4

16.50

26

74.20

5

14.30

35

100

อาชีพอื่นๆ

9

30.00

18

60.00

3

9.90

30

100

รวม

62

17.80

243

69.80

43

12.30

348

100

กกกกกกกกจากตารางที่ 7 ในภาพรวมดานจํานวนสมาชิกในครัวเรือนพบวาชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมทุกอาชีพที่มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.80
รองลงมาคือ มีสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน คิดเปนรอยละ 17.80 และ มีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา
7คน คิดเปนรอยละ 12.30
ตารางที่ 8 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานรายไดตอปของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
รายไดตอป(บาท)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

รอยละ

300,000 ขึ้น
ไป

จํานวน

100,000 –
300,000

รอยละ

80,001 100,000

จํานวน

50,001 –
80,000

รอยละ

นอยกวา
50,000
จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

ประมงและ
ปศุสัตว
เพาะปลูก

18

90.00

1

5.00

1

5.00

-

-

-

-

20

100

83

63.80

35

26.90

7

5.40

3

2.30

2

1.50

130

100

รับจาง

93

69.90

26

19.50

4

3.00

8

6.00

2

1.50

133

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

19

54.30

11

31.40

1

2.90

4

11.40

-

-

35

100

19

63.30

4

13.30

3

10.00

3

10.00

1

3.30

30

100

รวม

232

66.70

77

22.10 16

4.60

18

5.20

5

1.40

348

100

62
กกกกกกกกจากตารางที่ 8 ในภาพรวมดานรายไดตอปพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทุก
อาชีพมีรายไดตอปนอยกวา 50,000 บาทมีจํานวนมากที่สุด คิดเปน รอยละ 66.70 รองลงมาคือมี
รายไดตอประหวาง 50,001-80,000 บาท คิดเปน รอยละ 22.10 และมีรายไดตอประหวาง 100,001300,000 บาท คิดเปน รอยละ 5.20 สวนมีรายไดตอป300,001 บาทขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุดเปน
รอยละ1.40
ตารางที่ 9 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานรายจายคาอาหารตอป ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รายจายคาอาหารตอป (บาท)
นอยกวา10,000 10,000 – 20,000 20,001 – 30,000 30,001 – 40,000
จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ประมงและ
ปศุสัตว
เพาะปลูก

14

70.00

3

15.00

3

15.00

-

-

20

100

49

37.70

55

42.30

24

18.50

2

1.50

130

100

รับจาง

40

30.10

55

41.40

37

2.80

1

0.80

133

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

8

22.90

11

31.40

16

45.70

-

-

35

100

6

20.00

10

33.30

13

43.30

1

3.30

30

100

117

33.60

134

38.50

93

26.70

4

1.10

348

100

รวม

รอยละ

รอยละ

รวม

จํานวน

จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

กกกกกกกกจากตารางที่ 9 ในภาพรวมดานรายจายคาอาหารตอปพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมทุกอาชีพมีรายจายคาอาหารตอประหวาง 10,001-20,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 38.50 รองลงมาคือมีรายจายคาอาหารตอปนอยกวา 10,000 บาท คิดเปน รอยละ 33.60 และมี
รายจายคาอาหารตอประหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ26.70 สวนมีรายจายคาอาหารตอ
ประหวาง 30,001-40,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปน รอยละ1.10 เมื่อพิจารณาตามอาชีพเสริม
โดยเรียงลําดับตามอาชีพเสริมดังนี้ ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและปศุสัตวมี
รายจายคาอาหารตอปนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 70.00 ชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมเพาะปลูก มีรายจายคาอาหารตอประหวาง 10,001-20,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ
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42.30 ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมรับจางมีรายจายคาอาหารตอประหวาง 10,001-20,000 บาท
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.40 ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายมีรายจาย
คาอาหารตอประหวาง 20,001-30,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.70 และชาวนาที่เลือก
ประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ มีรายจายคาอาหารตอประหวาง 20,001-30,000 บาท มากที่สุดคิดเปน
รอยละ 43.30
ตารางที่ 10 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานรายจายคาเสื้อผาตอป ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รายจายคาเสื้อผาตอป(บาท)

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

จํานวน

มากกวา
7,000

รอยละ

3,001 -5,000 5,001 -7,000

จํานวน

1,001 –3,000

รอยละ

นอยกวา1,000

จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

ประมงและ
ปศุสัตว
เพาะปลูก

7

35.00

7

35.00

4

20.00

2

10.00

-

-

20

100

47

36.20

49

37.70

29

22.30

3

2.30

2

1.50

130

100

รับจาง

44

33.10

55

41.40

24

18.00

6

4.50

4

3.00

133

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

9

25.70

16

45.70

6

17.10

2

5.70

2

5.70

35

100

6

20.00

13

43.30

6

20.00

4

13.30

1

3.30

30

100

113

32.50

140

40.20

69

19.80

17

4.90

9

2.60

348

100

รวม

กกกกกกกกจากตารางที่ 10 ในภาพรวมดานรายจายคาเสื้อผาตอปพบวาชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมทุกอาชีพมีรายจายคาเสื้อผาตอประหวาง 1,001-3,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 40.20 รองลงมาคือมีรายจายคาเสื้อผาตอปนอยกวา 1,000 บาท คิดเปน รอยละ 32.50 และมี
รายจายคาเสื้อผาตอประหวาง 3,001-5,000 บาท คิดเปน รอยละ19.80 สวนมีรายจายคาเสื้อผาตอป
มากกวา 7,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปน รอยละ2.60
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ตารางที่ 11 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน รายจายคายาตอป ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รายจายคายาตอป(บาท)

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

รอยละ

มากกวา7,000

จํานวน

5,001 7,000

รอยละ

3,001 -5,000

จํานวน

1,001 –3,000

รอยละ

นอยกวา1,000

จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

ประมงและ
ปศุสัตว
เพาะปลูก

12

63.20

7

36.80

-

-

-

-

-

-

19

100

53

47.70

51

45.90

7

6.30

-

-

-

-

111 100

รับจาง

63

51.60

50

41.00

7

5.70

1

0.80

1

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

18

54.50

12

36.40

3

9.10

-

-

-

-

33

100

16

53.30

9

30.00

5

16.70

-

-

-

-

30

100

รวม

162

51.40

129

41.00

22

7.00

1

0.30

1

0.80 122 100

0.30 348 100

กกกกกกกกจากตารางที่ 11 ในภาพรวมดานรายจายคายาตอป พบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมทุกอาชีพมีรายจายคายาตอปนอยกวา 1,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน รอยละ 51.40
รองลงมาคือ มีรายจายคายาตอประหวาง 1,001-3,000 บาท คิดเปน รอยละ 41.00 และมีรายจายคายา
ตอประหวาง 3,001-5,000 บาท คิดเปน รอยละ 7.00 สวนมีรายจายคายาตอประหวาง 5,001-7,000
บาท และมากกวา 7,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปน รอยละ 0.30

65
ตารางที่ 12 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน รายจายคาเลาเรียนบุตรตอป ของชาวนาในเขตตําบล กก
กกกกกกกก เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รายจายคาเลาเรียนบุตรตอป(บาท)
นอยกวา
10,000

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ประมงและ 16 80.00
ปศุสัตว
เพาะปลูก 101 77.70

4

20.00

-

-

-

-

-

-

20

100

19

14.60

6

4.60

3

2.30

1

0.80

130

100

รับจาง

89

66.90

32

24.10

9

6.80

3

2.30

-

-

133

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

22
17

62.90
56.70

9
8

25.70
26.70

2
4

5.70
13.30

1
-

2.90
-

1
1

2.90
3.30

35
30

100
100

รวม

245 70.40

72

20.70

21

6.00

7

2.00

3

0.90

348

100

รอยละ

รอยละ

รวม

จํานวน

40,001 50,000

รอยละ

30,001 40,000

จํานวน

20,001 30,000

รอยละ

10,001 –
20,000
จํานวน

จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

กกกกกกกกจากตารางที่ 12 การศึกษาการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนาในเขตตําบลเชียง
หวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมดานรายจายคาเลาเรียนบุตร พบวาชาวนาที่เลือก
ประกอบอาชีพเสริมทุกอาชีพมีรายจายคาเลาเรียนบุตรตอปนอยกวา 10,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด
คิดเปน รอยละ 70.40 รองลงมาคือมีรายจายคาเลาเรียนบุตรตอประหวาง 10,001-20,000 บาท คิด
เปน รอยละ 20.70 และมีรายจายคาเลาเรียนบุตรตอประหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปน รอยละ
6.00 สวนมีรายจายคาเลาเรียนบุตรตอประหวาง 40,001-50,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.90

66
ตารางที่ 13 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน รายจายคาอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรตอป ของ
ชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
อาชีพเสริมของ
ชาวนา

รายจายคาอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรตอป(บาท)
นอยกวา10,000

10,001 – 30,000

30,001 – 50,000

รวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

อาชีพทําประมง
และปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก

13

86.70

2

13.30

-

-

15

100

71

83.50

14

16.50

-

-

85

100

อาชีพรับจาง

82

88.20

10

10.80

1

1.10

93

100

อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

14

70.00

5

25.00

1

1.10

20

100

17

94.40

1

5.60

-

-

18

100

รวม

197

85.30

32

13.90

2

0.90

231

100

กกกกกกกกจากตารางที่ 13 ในภาพรวมดานรายจายคาอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรตอป พบวา
ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทุกอาชีพมีรายจายคาอุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรตอป นอย
กวา 10,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน รอยละ 85.30 รองลงมาคือมีรายจายคาอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการเกษตรตอป ระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปน รอยละ 13.90 สวนมีรายจายคา
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการเกษตรตอป ระหวาง 30,001-40,000 บาท มีจํานวนนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.90
ตารางที่ 14 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน รายจายอื่นๆตอป ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
รายจายอื่นๆตอป (บาท)
จํานวน

รอยละ

12.50

รอยละ

รอยละ

จํานวน
1

จํานวน

87.50

รอยละ

7

รวม

จํานวน

ประมงและ
ปศุสัตว

รอยละ

นอยกวา10,000 10,000 – 20,000 20,001 – 30,000 30,001 – 40,000
จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

-

-

-

-

8

100

67
ตารางที่ 14 (ตอ)
รายจายอื่นๆตอป (บาท)

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

40

65.60

19

31.10

2

3.30

-

-

61

100

รับจาง

35

70.00

14

28.00

-

-

1

2.00

50

100

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

12

70.60

5

29.40

-

-

-

-

17

100

7

58.30

2

16.70

3

25.00

-

-

12

100

รวม

101

68.20

41

27.70

5

3.40

1

0.70

148

100

รอยละ

จํานวน

รวม

เพาะปลูก

รอยละ

จํานวน

นอยกวา10,000 10,000 – 20,000 20,001 – 30,000 30,001 – 40,000
จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

กกกกกกกกจากตารางที่ 14 ในภาพรวมดานรายจายอื่นๆตอป พบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมทุกอาชีพมีรายจายอื่นๆตอปนอยกวา 10,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน รอยละ 68.20
รองลงมาคือ มีรายจายอื่นๆตอประหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปน รอยละ 27.70 โดยภาพรวม
สรุปไดวาอาชีพที่มีรายจายอื่นๆตอปมากที่สุดคืออาชีพเพาะปลูก รองลงมาคืออาชีพรับจาง สวน
อาชีพที่มีรายจายอื่นๆตอปนอยที่สุดไดแกอาชีพประมงและปศุสัตว
ตารางที่ 15 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน ภาวะหนี้สินตอป
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ภาวะหนี้สินตอป
อาชีพเสริมของชาวนา
อาชีพทําประมงและปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรมและคาขาย
อาชีพอื่นๆ
รวม

มีหนี้สิน
จํานวน รอยละ
13
90
83
23
13
222

65.00
69.20
62.40
65.70
43.30
63.80

ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง

ไมมีหนี้สิน
จํานวน รอยละ
7
40
50
12
17
126

35.00
30.80
37.60
34.30
56.70
36.20

รวม
จํานวน รอยละ
20
130
133
35
30
348

100
100
100
100
100
100
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กกกกกกกกจากตารางที่ 15 ในภาพรวมดานภาวะหนี้สินตอป พบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมทุกอาชีพที่มีภาวะหนี้สิน คิดเปน รอยละ 63.80 สวนที่ไมมีภาวะหนี้สิน คิดเปน รอยละ 36.20
เมื่อพิจารณาตามอาชีพเสริม โดยเรียงลําดับตามอาชีพเสริมดังนี้ ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
ทําประมงและปศุสัตวมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 65.00 ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมเพาะปลูกมี
หนี้สิน คิดเปนรอยละ 69.20 ซึ่งถือวาเปนอาชีพที่มีหนี้สินมากที่สุด ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมรับจางมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 62.40 ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขาย
มีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 65.70 และชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ ไมมีหนี้สิน คิดเปนรอย
ละ 56.70 ซึ่งถือวาเปนอาชีพที่มีหนี้สินนอยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกอาชีพเสริม
ตารางที่ 16 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดาน ภาวะเงินออมตอป ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ภาวะเงินออมตอป
อาชีพเสริมของชาวนา
อาชีพทําประมงและปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรมและคาขาย
อาชีพอื่นๆ
รวม

มีเงินออม
ไมมีเงินออม
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
18
88
70
17
13
206

90.00
67.70
52.60
48.60
43.30
59.20

2
42
63
18
17
142

10.00
32.30
47.40
51.40
56.70
40.80

20
130
133
35
30
348

100
100
100
100
100
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 16 การศึกษาการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนาในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมดานภาวะเงินออมตอป พบวาชาวนาที่เลือก
ประกอบอาชีพเสริมทุกอาชีพที่มีภาวะเงินออม คิดเปน รอยละ 59.20โดยอาชีพทําประมงและปศุ
สัตวมีเงินออมมากกวาอาชีพอื่น(90%) สวนที่ไมมีภาวะเงินออม คิดเปน รอยละ 40.80
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ตารางที่ 17 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานการเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ของชาวนาในเขต
ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กลุมทางสังคม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

กลุมอื่นๆ

รอยละ

กลุมอปพร.

จํานวน

กลุมลูกเสือ
ชาวบาน

รอยละ

กลุมสตรี
อาสาพัฒนา

จํานวน

กลุมเกษตรกร

รอยละ

กลุม
สหกรณ
จํานวน

อาชีพเสริม
ของชาวนา

ประมงและ
ปศุสัตว
เพาะปลูก

13

65.00

9

45.00

1

5.00

1

5.00

-

-

4

20.00

77

59.23

56

43.08

11

8.46

9

6.92

24

18.46

18

13.85

รับจาง

51

38.35

31

23.31

9

6.77

8

6.01

20

15.04

42

31.58

หัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

20

57.14

9

25.71

4

11.43

6

17.14

3

8.57

5

14.29

12

40.00

4

13.33

2

6.66

3

10.00

3

10.00

15

50.00

กกกกกกกกจากตารางที่ 17 ในดานการเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม เมื่อพิจารณาตามอาชีพ
เสริม โดยเรียงลําดับตามอาชีพเสริมพบวา ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทุกอาชีพเขารวมกลุม
สหกรณมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.00,รอยละ 59.23,รอยละ 38.35,รอยละ 57.14,รอยละ 40.00
ตามลํ าดั บ รองลงมาคื อกลุ ม เกษตรกรคิ ด เป น ร อ ยละ45.00,ร อยละ 43.08,รอ ยละ 23.31,ร อ ยละ
25.71,รอยละ 13.33 ตามลําดับ
ตารางที่ 18

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานการมีตําแหนงในชุมชน ของชาวนาในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตําแหนงในชุมชน

อาชีพเสริมของชาวนา
อาชีพทําประมงและปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก

ไมมี
จํานวน รอยละ
19
101

95.00
77.70

มี

รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
29

5.00
22.30

20
130

100
100
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ตารางที่ 18 (ตอ)
ตําแหนงในชุมชน
อาชีพเสริมของชาวนา
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรมและคาขาย
อาชีพอื่นๆ
รวม

ไมมี
จํานวน รอยละ
117
29
27
293

88.00
82.90
90.00
84.20

มี

รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
16
6
3
55

12.00
17.10
10.00
15.80

133
35
30
348

100
100
100
100

กกกกกกกกจากตารางที่ 18 ในภาพรวมดานตําแหนงในชุมชนพบวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพ
เสริมสวนมากไมมีตําแหนงในชุมชน โดยคิดเปนรอยละ 84.20 และเมื่อพิจารณาตามประเภทของ
อาชีพเสริมจะสรุปไดดังนี้ ชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและปศุสัตวไมมีตําแหนง
ทางสังคมมากที่สุด คิดเปนรอยละ95.00รองลงมาคือชาวนาที่ประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ คิดเปนรอย
ละ90.00 ในสวนของอาชีพเสริมที่มีตําแหนงในชุมชนมากที่สุด ไดแกอาชีพเพาะปลูก คิดเปนรอย
ละ22.30
ตอนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลการประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยใชวิธีหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพที่กําหนดไว รายละเอียดดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวม
แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1. ดานเศรษฐกิจ

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.40

0.77

ปานกลาง

5

2. ดานสังคม

348

3.62

0.67

มาก

1
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ตารางที่ 19 (ตอ)
แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
3. ดานครอบครัว

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.61

0.75

มาก

2

4.ดานความรูความสามารถ

348

3.49

0.69

ปานกลาง

4

5. ดานความพึงพอใจสวนตัว

348

3.54

0.62

มาก

3

6. ดานขอมูลขาวสาร

348

3.10

0.77

ปานกลาง

6

348

3.46

0.59

รวม

ปานกลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 19 การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขต
ตํ า บลเชี ย งหวาง อํ า เภอเพ็ ญ จั ง หวั ด อุ ด รธานี
โดยภาพรวม พบว า อยู ใ นระดั บปานกลาง
( Χ = 3.46, S.D. = 0.59 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ สามลําดับแรกดังนี้ ดาน
สังคม ( Χ = 3.62, S.D. = 0.67) ดานครอบครัว ( Χ = 3.61, S.D. = 0.75) และดานความ
พึงพอใจสวนตัว( Χ = 3.54, S.D. = 0.62) ในขณะที่ดานขอมูลขาวสารเปนลําดับสุดทาย
( Χ = 3.10, S.D. = 0.77)
ตารางที่ 20 แรงจู งใจดานเศรษฐกิจในการเลือกประกอบอาชีพเสริ มของชาวนาในเขตตํ าบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.39

1.00

ปานกลาง

7

348

3.47

0.93

ปานกลาง

4

3. เปนอาชีพที่สามารถลงทุนไดดวยตนเอง

348

3.50

0.98

มาก

3

4. เปนอาชีพที่สามารถหาวัตถุดิบไดในชุมชน

348

3.33

1.13

ปานกลาง

10

5. เปนอาชีพที่มีความมั่นคงและมีรายไดสม่ําเสมอ

348

3.45

0.91

ปานกลาง

5

6. เปนอาชีพที่ลงทุนต่ํา

348

3.41

1.08

ปานกลาง

6

แรงจูงใจดานเศรษฐกิจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
1. เปนอาชีพที่มีความกาวหนาสามารถขยาย ขอบขาย
กิจการไดในอนาคต
2. เปนอาชีพที่มีรายไดดี
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ตารางที่ 20 (ตอ)
แรงจูงใจดานเศรษฐกิจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
7. เปนอาชีพที่มีแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกู

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.16

1.19

ปานกลาง

12

8. เปนอาชีพที่มีผลผลิตเปนที่ตองการของตลาดและ
ลูกคา
9. ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

348

3.39

1.04

ปานกลาง

7

348

3.52

0.96

มาก

2

10.เปนอาชีพที่ทําใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น

348

3.59

0.92

มาก

1

11. เปนอาชีพที่มีกลุมลูกคาประจํา

348

3.30

1.01

ปานกลาง

11

12. เปนอาชีพที่ใหผลตอบแทนเร็ว

348

3.37

0.99

ปานกลาง

8

13. เปนอาชีพที่ใหผลตอบแทนที่สูง

348

3.36

0.99

ปานกลาง

9

348

3.40

0.77

รวม

ปานกลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 20 การศึกษาแรงจูงใจดานเศรษฐกิจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.40, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้ เปนอาชีพที่
ทําใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ( Χ = 3.59, S.D. = 0.92 ) ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ( Χ = 3.52,
S.D. = 0.96) และเปนอาชีพที่สามารถลงทุนไดดวยตนเอง ( Χ = 3.50, S.D. = 0.98) ในขณะที่
เปนอาชีพที่มีแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกูเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 3.16, S.D. = 1.19)
ตารางที่ 21 แรงจูงใจดานสังคมในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แรงจูงใจดานสังคมในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1. เปนอาชีพที่ชุมชนใหการยอมรับ

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.54

0.95

มาก

7

2. เปนอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

348

3.42

1.04

ปานกลาง

10

3. เปนอาชีพที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ในชุมชน

348

3.49

0.99

ปานกลาง

9
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ตารางที่ 21 (ตอ)
แรงจูงใจดานสังคมในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
4.เปนอาชีพที่สนองความตองการของชุมชน

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.53

0.89

มาก

8

5. เปนอาชีพที่ทํารวมกับผูอื่นไดดี

348

3.62

0.88

มาก

5

6.เปนอาชีพที่สุจริต

348

3.98

0.90

มาก

1

7.เปนอาชีพที่ไดรับความนิยมจากบุคคลทั่วไป

348

3.60

0.89

มาก

6

8. เปนอาชีพที่สามารถทําไดในทองถิ่นของตนเอง

348

3.75

0.94

มาก

2

348

3.65

0.99

มาก

3

348

3.63

1.06

มาก

4

348

3.62

0.67

9.เปนอาชีพที่ไมทําลายระบบนิเวศนหรือสภาพแวดลอม
ของชุมชน
10.เปนอาชีพที่ไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ความเชื่อตางๆของชุมชน
รวม

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 21 การศึกษาแรงจูงใจดานสังคมในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( Χ = 3.62, S.D. = 0.67 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้ เปนอาชีพ
ที่สุจริต ( Χ = 3.98 , S.D. = 0.90 ) เปนอาชีพที่สามารถทําไดในทองถิ่นของตนเอง
( Χ = 3.75 , S.D. = 0.94 ) และเปนอาชีพที่ไมทําลายระบบนิเวศนหรือสภาพแวดลอมของชุมชน
( Χ = 3.65, S.D. = 0.99 ) ในขณะที่เปนอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 3.42,
S.D. = 1.04)
ตารางที่ 22 แรงจูง ใจด านครอบครัว ในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แรงจูงใจดานครอบครัวในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
1. ตองการสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษหรือครอบครัว

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.65

0.98

มาก

3

2. สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุน

348

3.66

0.91

มาก

2

3. เปนอาชีพที่สมาชิกในครอบครัวสามารถชวยทําได

348

3.68

0.88

มาก

1

4.เปนอาชีพที่สามารถทําไดขณะอยูบานโดยไมตองไป
ทํางานที่อื่น

348

3.47

1.04

ปานกลาง

4
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ตารางที่ 22 (ตอ)
แรงจูงใจดานครอบครัวในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
รวม

N

Χ

S.D.

348

3.61

0.75

ระดับ

ลําดับ

มาก

กกกกกกกกจากตารางที่ 22 การศึกษาแรงจูงใจดานครอบครัวในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( Χ = 3.61, S.D. = 0.75 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้ เปนอาชีพ
ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถชวยทําได ( Χ = 3.68, S.D. = 0.88 ) สมาชิกในครอบครัวให
การสนับสนุน ( Χ = 3.66, S.D. = 0.91) และตองการสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษหรือ
ครอบครัว( Χ = 3.65, S.D. = 0.98) ในขณะที่เปนอาชีพที่สามารถทําไดขณะอยูบานโดยไมตอง
ไปทํางานที่อื่นเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 3.47, S.D. = 1.04)
ตารางที่ 23 แรงจูงใจดานความรูความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขต
ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.48

1.01

ปานกลาง

3

348

3.58

0.92

มาก

1

3. เปนงานที่งายไมตองใชความชํานาญพิเศษ

348

3.47

0.98

ปานกลาง

4

4.มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมซับซอน

348

3.40

1.00

ปานกลาง

6

5. ทดลองทําแลวไดผลดี

348

3.52

0.83

มาก

2

6.มีประสบการณในการฝกอบรมเกี่ยวกับอาชีพนี้

348

3.45

0.98

ปานกลาง

5

7.มีความพรอมในการประกอบอาชีพนี้

348

3.52

0.89

มาก

2

348

3.49

0.69

แรงจูงใจดานความรูความสามารถในการเลือกประกอบ
อาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
1. มีความรูและประสบการณในการประกอบอาชีพนี้มา
กอน
2. มีความถนัดความสามารถในการประกอบอาชีพนี้

รวม

ปานกลาง
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กกกกกกกกจากตารางที่ 23 การศึกษาแรงจูงใจดานความรูความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพ
เสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง( Χ = 3.49, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้
มีความถนัดความสามารถในการประกอบอาชีพนี้( Χ = 3.58, S.D. = 0.92 ) ทดลองทําแลว
ไดผลดี ( Χ = 3.52, S.D. = 0.83) มีความพรอมในการประกอบอาชีพนี้ ( Χ = 3.52,
S.D.
= 0.89) และมีความรูและประสบการณในการประกอบอาชีพนี้มากอน ( Χ = 3.48, S.D. =
1.01) ในขณะที่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมซับซอนเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 3.40, S.D. =
1.00)
ตารางที่ 24 แรงจูงใจดานความพึงพอใจสวนตัวในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขต
ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แรงจูงใจดานความพึงพอใจสวนตัวในการเลือกประกอบ
อาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
1. เปนอาชีพที่ทาทายความสามารถ

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.32

1.09

ปานกลาง

10

2. ไมใชเวลามากนัก

348

3.50

0.97

มาก

7

3. ไมกระทบตองานในอาชีพหลัก

348

3.59

0.98

มาก

5

4.ตองการมีฐานะดี

348

4.01

0.89

มาก

1

5. มีอิสระในการทํางาน

348

3.76

0.88

มาก

2

6.ชอบและทําไดดี

348

3.62

0.91

มาก

3

7.มีความสนใจมากอน

348

3.60

0.91

มาก

4

8.เปนงานไมหนัก สบายๆ

348

3.38

0.97

ปานกลาง

9

9.ทําแลวมีความสุข

348

3.56

0.90

มาก

6

10.มีเวลาปฏิบัติงานนอยและมีเวลาพักมาก

348

3.26

0.92

ปานกลาง

11

11.มีความสนใจในอาชีพใหมๆ

348

3.39

0.96

ปานกลาง

8

รวม

348

3.54

0.62

มาก
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กกกกกกกกจากตารางที่ 24 การศึกษาแรงจูงใจดานความพึงพอใจสวนตัวในการเลือกประกอบ
อาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( Χ = 3.54, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้
ตองการมีฐานะดี ( Χ = 4.01, S.D. = 0.89) มีอิสระในการทํางาน ( Χ = 3.76, S.D. = 0.88)
และชอบและทําไดดี( Χ = 3.62, S.D. = 0.91) ในขณะที่มีเวลาปฏิบัติงานนอยและมีเวลาพักมาก
เปนลําดับสุดทาย ( Χ = 3.26, S.D. = 0.92)
ตารางที่ 25 แรงจูงใจดานขอมูลขาวสารในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แรงจูงใจดานขอมูลขาวสารในการเลือกประกอบอาชีพ
เสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
1. ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ

N

Χ

S.D.

ระดับ

ลําดับ

348

3.29

1.00

ปานกลาง

1

2. รับทราบจากญาติหรือเพื่อนบานวาเปนอาชีพที่ดี

348

3.26

0.94

ปานกลาง

2

3. เห็นคนอื่นทําแลวรายไดดี

348

3.19

0.99

ปานกลาง

3

4.ไดรับขอมูลเกี่ยวกับอาชีพเสริมจากสื่อตางๆเชน
หนังสือพิมพ โทรทัศนฯลฯ
5. มีการสนับสนุนจากองคกรเอกชนหรือหนวยงานของ
รัฐ
รวม

348

3.04

1.05

ปานกลาง

4

348

2.76

0.99

ปานกลาง

5

348

3.10

0.77

ปานกลาง

กกกกกกกกจากตารางที่ 25 การศึกษาแรงจูงใจดานขอมูลขาวสารในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.10, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับสามลําดับแรกดังนี้ ไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ( Χ = 3.29, S.D. = 1.00) รับทราบจากญาติหรือเพื่อนบานวาเปน
อาชีพที่ดี ( Χ = 3.26, S.D. = 0.94) และเห็นคนอื่นทําแลวรายไดดี( Χ = 3.19, S.D. = 0.99)
ในขณะที่มีการสนับสนุนจากองคกรเอกชนหรือหนวยงานของรัฐเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.76,
S.D. = 0.99)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกกการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบลเชียง
หวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis
of Variance) จําแนกตามประเภทของอาชีพเสริม ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 26 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอาชีพเสริมของชาวนา
แรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนา
1. ดานเศรษฐกิจ
2. ดานสังคม
3. ดานครอบครัว
4.ดานความรู
ความสามารถ
5. ดานความพึงพอใจ
สวนตัว
6. ดานขอมูลขาวสาร
รวม

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว
S.D.
Χ
3.32 0.57
3.85 0.36
3.93 0.54
3.53

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง

อาชีพ
อาชีพอื่นๆ
หัตถกรรม
และคาขาย
S.D.
Χ S.D. Χ
3.82 0.64 3.30 0.71
3.96 0.55 3.48 0.76
3.85 0.71 3.36 0.84

3.49
3.67
3.66

S.D.
0.82
0.63
0.71

3.24
3.47
3.50

S.D.
0.75
0.71
0.78

0.51

3.53

0.66

3.37

0.72 3.81 0.64

3.42

0.73

3.60

0.46

3.60

0.63

3.43

0.61 3.77 0.60

3.45

0.65

3.12
3.54

0.71
0.34

3.18
3.52

0.78
0.59

2.99
3.33

0.76 3.27 0.73
0.59 3.75 0.53

3.06
3.34

0.84
0.65

Χ

Χ

กกกกกกกกจากตารางที่ 26 การศึกษาแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนาในเขต
ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เมื่อพิจารณาแรงจูงใจแตละดานพบวา ชาวนาที่
ประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายมีแรงจูงใจดานสังคมมากที่สุด( Χ = 3.96) สวนชาวนา
ที่ประกอบอาชีพเสริมรับจางมีแรงจูงใจดานขอมูลขาวสารนอยที่สุด ( Χ = 2.99)เมื่อพิจารณาตาม
ประเภทอาชีพเสริมพบวาอาชีพทําประมงและปศุสัตวมีแรงจูงใจดานครอบครัวมากที่สุด( Χ =
3.93)รองลงมาคือดานสังคม( Χ = 3.85) อาชีพเพาะปลูกมีแรงจูงใจดานสังคมมากที่สุด( Χ =
3.67)รองลงมาคือดานครอบครัว( Χ = 3.66) อาชีพรับจางมีแรงจูงใจดานครอบครัวมากที่สุด
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( Χ = 3.50)รองลงมาคือดานสังคม( Χ = 3.47) อาชีพ หัตถกรรมและคาขายมีแรงจูงใจดาน
สังคมมากที่สุด( Χ = 3.96)รองลงมาคือดานครอบครัว( Χ = 3.85) อาชีพเสริมอื่นๆมีแรงจูงใจ
ดานสังคมมากที่สุด( Χ = 3.48)รองลงมาคือดานความพึงพอใจสวนตัว( Χ = 3.45)จะเห็นไดวา
เกือบทุกอาชีพมีแรงจูงใจดานสังคมและดานครอบครัวมากกวาดานอื่นๆในการเลือกประกอบอาชีพ
เสริม
ตารางที่ 27 การเปรี ย บเที ย บแรงจูง ใจในการประกอบอาชีพ เสริม ของชาวนา
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
แรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพเสริมของชาวนา
ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม

ดานครอบครัว

ดานความรูความสามารถ

ดานความพึงพอใจสวนตัว

ดานขอมูลขาวสาร

รวม

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ในเขตตํา บล

SS

df

MS

F

Sig

11.315
198.171
209.486
8.972
150.567
159.533
7.983
190.533
198.517
5.826
160.096
165.922
4.387
130.628
135.015
3.337
204.366
207.703
6.016
117.613
123.629

4
343
347
4
343
347
4
343
347
4
343
347
4
343
347
4
343
347
4
343
347

2.829
0.578

4.896

.001*

2.243
.439

5.110

.001*

1.996
.555

3.593

.007*

1.456
.467

3.120

.015*

1.097
.381

2.880

.023*

.834
.596

1.400

.233

1.504
.343

4.386

.002*
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กกกกกกกกจากตารางที่ 27 การศึกษาแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนาในเขต
ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามประเภทของอาชีพเสริมโดยภาพรวมพบวา
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูประกอบอาชีพเสริมแตกตางกัน ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานครอบครัว ดานความรูความสามารถ และดานความพึงพอใจสวนตัวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขั้นตอไปจะทําการเปรียบเทียบเปนรายคู ตามวิธีของ LSD ดังตาราง
ที่ 25 - 30
ตารางที่ 28 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูดานเศรษฐกิจดวยวิธี LSD
ดานเศรษฐกิจ
อาชีพทําประมง
และปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

Χ

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง

3.32
3.49
3.24
3.82

อาชีพ
หัตถกรรม
และคาขาย

อาชีพอื่นๆ

.006
.010

.022
.000
.006

3.30

กกกกกกกกจากตารางที่ 28 พบวาในภาพรวมชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและ
ปศุ สั ต ว กั บ ชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม หั ต ถกรรมและค า ขายมี ค า ระดั บ แรงจู ง ใจด า น
เศรษฐกิจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมเพาะปลูกกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
รับจางมีคาระดับแรงจูงใจดานเศรษฐกิจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม รั บ จ า งกั บ ชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม
หัตถกรรมและคาขายมีคาระดับแรงจูงใจดานเศรษฐกิจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายกับชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมอื่นๆมีคาระดับแรงจูงใจดานเศรษฐกิจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.
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ตารางที่ 29 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูดานสังคมดวยวิธี LSD

ดานสังคม
อาชีพทําประมง
และปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

Χ

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง

3.85

.017

3.67
3.47

.017

อาชีพ
หัตถกรรม
และคาขาย

อาชีพอื่นๆ

.020
.000

3.96

.004

3.48

กกกกกกกก
กกกกกกกกจากตารางที่ 29 พบวา ในภาพรวมชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและ
ปศุสัตวกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมรับจางมีคาระดับแรงจูงใจดานสังคมตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมเพาะปลูกกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
รับจางมีคาระดับแรงจูงใจดานสังคมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม รั บ จ า งกั บ ชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม
หัตถกรรมและคาขายมีคาระดับแรงจูงใจดานสังคมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายกับชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมอื่นๆมีคาระดับแรงจูงใจดานสังคมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 30 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูดานครอบครัวดวยวิธี LSD
ดานครอบครัว
ประมงและปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

Χ

3.93
3.66
3.50
3.85
3.36

ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง
.016

หัตถกรรม
และคาขาย

อาชีพอื่นๆ
.008
.047

.013
.009
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กกกกกกกกจากตารางที่ 30 พบวา ในภาพรวมชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและ
ปศุสัตวกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมรับจางมีคาระดับแรงจูงใจดานครอบครัวตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําเพาะปลูกกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
อื่นๆมีคาระดับแรงจูงใจดานครอบครัวตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม รั บ จ า งกั บ ชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม
หัตถกรรมและคาขายมีคาระดับแรงจูงใจดานครอบครัวตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายกับชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมอื่นๆมีคาระดับแรงจูงใจดานครอบครัวตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 31 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูดานความรูความสามารถดวยวิธี LSD
ดานความรู
ความสามารถ
อาชีพทําประมง
และปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

Χ

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง

อาชีพ
หัตถกรรม
และคาขาย

3.53

.032

3.53
3.37

.001

3.81

อาชีพอื่นๆ

.023

3.42

กกกกกกกก
กกกกกกกกจากตารางที่ 31 พบวา ในภาพรวมชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและ
ปศุสัตวกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายมีคาระดับแรงจูงใจดานความรู
ความสามารถตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม รั บ จ า งกั บ ชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม
หัตถกรรมและคาขายมีคาระดับแรงจูงใจดานความรูความสามารถตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายกับชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมอื่นๆมีคาระดับแรงจูงใจดานความรูความสามารถตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตารางที่ 32 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูดานความพึงพอใจสวนตัวดวยวิธี LSD
ดานความรู
ความสามารถ
อาชีพทําประมง
และปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง
อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

Χ

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

3.60

อาชีพ
รับจาง

อาชีพ
หัตถกรรม
และคาขาย

อาชีพอื่นๆ

.020

3.60
3.43

.004

3.77

.040

3.45

กกกกกกกกจากตารางที่ 32 พบวา ในภาพรวมชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและ
ปศุสัตวกับชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมรับจางมีคาระดับแรงจูงใจดานความพึงพอใจสวนตัว
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม รั บ จ า งกั บ ชาวนาที่ เ ลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม
หัตถกรรม และคาขายมีคาระดับแรงจูงใจดานความพึงพอใจสวนตัวตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายกับชาวนาที่เลือกประกอบ
อาชีพเสริมอื่นๆมีคาระดับแรงจูงใจดานความพึงพอใจสวนตัวตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ตารางที่ 33 ผลการทดสอบความแตกตางรายคูในภาพรวมดวยวิธี LSD

ภาพรวม
อาชีพทําประมง
และปศุสัตว
อาชีพเพาะปลูก
อาชีพรับจาง

Χ

3.54
3.52
3.33

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง

อาชีพ
หัตถกรรม
และคาขาย

.010

.043
.000

อาชีพอื่นๆ
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ภาพรวม
อาชีพหัตถกรรม
และคาขาย
อาชีพอื่นๆ

Χ

3.75

อาชีพทํา
ประมงและ
ปศุสัตว

อาชีพ
เพาะปลูก

อาชีพ
รับจาง

อาชีพ
หัตถกรรม
และคาขาย

อาชีพอื่นๆ
.006

3.34

กกกกกกกกจากตารางที่ 33 พบวา แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมในภาพรวมของชาวนา ที่
เลือกประกอบอาชีพเสริมทําประมงและปศุสัตวแตกตางกับของชาวนา ที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
รับจางและหัตถกรรมและคาขายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมในภาพรวมของชาวนา ที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
รับจางแตกตางกับของชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมหัตถกรรมและคาขายอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
กกกกกกกกแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมในภาพรวมของชาวนา ที่เลือกประกอบอาชีพเสริม
หัตถกรรมและคาขายแตกตางกับของชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
กกกกกกกกการศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี” มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
กกกกกกกก1. เพื่อศึ กษาข อมู ลพื้ นฐานของชาวนา ในเขตตําบลเชี ยงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัด
อุดรธานี
กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบลเชียง
หวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
กกกกกกกก3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยจําแนกตามประเภทของอาชีพเสริม
กกกกกกกกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 348 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางกําหนดจํานวน
ของทาโร ยามาเน และทําการสุมตัวอยางอยางงาย(Simple random sampling) โดยการคัดเลือก
บานเลขที่ของประชากรประกอบอาชีพทํานา จากนั้นก็จับฉลากตามจํานวนที่ไดกําหนดไวในตาราง
กกกกกกกกเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 2 สวน คือ
กกกกกกกกสวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกสวนที่ 2 แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
กกกกกกกกการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW(Statistical Package for the
Social Science For Windows) โดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และตารางไขว การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริม โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance : One way ANOVA)
สรุปผลการวิจยั
กกกกกกกกจากการศึกษาการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
กกกกกกกกขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 348 คน
พบวา สวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพเสริมรับจางมากที่สุด รองลงมาคืออาชีพเพาะปลูก มี
ชวงอายุระหวาง 41 - 60 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกใน
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ครัวเรือน 4 - 6 คน มีรายไดตอปนอยกวา 50,000 บาท มีรายจายคาอาหารไมเกิน 20,000 บาทตอป มี
รายจายคาเสื้อผาไมเกินปละ 3,000 บาท มีรายจายคายาตอปไมเกิน 3,000 บาท มีรายจายคาเลาเรียน
บุตรตอปนอยกวา 10,000 บาท มีรายจายคาอุปกรณเกี่ยวกับการเกษตรตอปนอยกวา 10,000 บาท มี
รายจายอื่นๆตอปนอยกวา 10,000 บาท มีหนี้สินมากกวาเงินออม และสวนใหญเขารวมเปนสมาชิก
กลุมทางสังคมและไมมีตําแหนงในชุมชน
กกกกกกกกจากการศึกษาแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง( Χ = 3.40, S.D. = 0.77) โดยมีแรงจูงใจสามลําดับแรกคือดานสังคม ดาน
ครอบครัว ดานความพึงพอใจสวนตัวและมีแรงจูงใจดานขอมูลขาวสารเปนลําดับสุดทาย
กกกกกกกกการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของของชาวนา จําแนกตาม
ประเภทของอาชีพเสริมโดยภาพรวมพบวาแตละอาชีพมีแรงจูงใจแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบแรงจูงใจเปนรายดานพบวา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานครอบครัว ดานความรู
ความสามารถ และด า นความพึ ง พอใจส ว นตั ว มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
กกกกกกกกจากผลการวิจัย มีประเด็นนํามาอภิปรายผล ดังรายละเอียด ตอไปนี้
กกกกกกกก1. จากผลการวิจัย พบวา จากแรงจูงใจดานตางๆในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของ
ชาวนา แรงจูงใจดานสังคมมีมากที่สุด รองลงมาคือดานครอบครัว และดานความพึงพอใจสวนตัว
ในขณะที่ดานขอมูลขาวสารเปนลําดับสุดทาย แสดงใหเห็นวาชาวนาที่เลือกประกอบอาชีพเสริมมี
แรงจูงใจดานสังคมเปนสวนใหญทั้งนี้เนื่องมาจากวา อาชีพเสริมสวนใหญเปนอาชีพที่สามารถทํา
ไดในทองถิ่นของตนเอง สามารถอาศัยสภาพแวดลอมทั้งดานกลุมคน วัตถุดิบ เงินทุนตลอดจน
สนองความตองการในการพัฒนาอาชีพใหประสบผลสําเร็จไดงาย และโดยมากแลวแรงจูงใจที่ทํา
ใหชาวนาสวนใหญตองการประกอบอาชีพเสริมก็เนื่องมาจากตองการแกปญหาความยากจน ซึ่งก็
เปนปญหาทางสังคมที่สําคัญ การเลือกทําอาชีพเสริมเพื่อแกปญหาความยากจนนั้นยอมเกิดจาก
ความตองการในการแสวงหาความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความตองการได ดังที่ ทฤษฎีความ
ตองการของ แมคเคลนแลนด (McClanland อางถึงใน
เนตรชนก นามเสนาะ 2549 : 22) ที่ได
กลาววา ความตองการสัมฤทธิ์ผล(Achievement need) คือความตองการความสําเร็จในสิ่งที่ตน
มุงหวัง โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจ ในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ โดยที่เห็นวางานนั้นไมยากลําบาก
เกินไปกวาความสามารถที่บุคคลนั้นจะกระทําได และมีแรงจูงใจในการแสวงหาความพึงพอใจจาก
ความสําเร็จในงานนั้นๆ และสอดคลองกับแนวคิดของ อุไร คําสวาสดิ์(2541 : 36 - 37) ที่กลาววา
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แรงจูงใจที่ทําใหคนเราเลือกประกอบอาชีพใดๆก็ตามยอมขึ้นอยูกับ ปจจัยทางสังคม การที่บุคคลจะ
ตัดสินใจเลือกอาชีพใด เพราะเชื่อวาอาชีพนั้นสามารถตอบสนองความตองการของเขาไดดีที่สุด
ความพึงพอใจเปนผลจากการที่งานสามารถตอบสนองความตองการไดในปจจุบัน หรือความหวัง
วางานนั้นจะทําใหเขาไปถึงความตองการไดในอนาคต หรือจากการที่เขาหวังวางานนั้นชวยใหเขา
ไปสูเปาหมายที่เขาตองการได ความสําเร็จในอาชีพจะขึ้นอยูกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด
ความสามารถ ประสบการณ คานิยม ที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆ จุดประสงคหรือเปาหมายถือวามี
ความสํ า คั ญ มาก ในการที่ จ ะเลื อ กอาชี พ เพราะการที่ ไ ด เ ลื อ กทํ า ในสิ่ ง ที่ ตั้ ง เป า หมายหรื อ
เปาประสงคไว ยอมจะทําใหผลงานหรือสิ่งที่ไดรับเปนผลดีตอตัวผูเลือก
กกกกกกกก2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเสริมของชาวนา จําแนกตามประเภท
ของอาชีพเสริมโดยภาพรวมพบวาแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานครอบครัว ดานความรูความสามารถ และดานความพึงพอใจสวนตัวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไววาชาวนาที่เลือก
ประกอบอาชีพเสริมแตละอาชีพ มีแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมแตกตางกัน สามารถทํา
ประโยชนใหแกตนเองสามารถตอบสนองความตองการและจุดมุงหมายที่แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะว า ในการเลื อ กประกอบอาชี พ เสริ ม ในแต ล ะอาชี พ แรงจู ง ใจจะมาจากความสนใจ
ความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ เชิดศักดิ์ แสงชวงโชติ
(อางถึงใน ชัยพร ตระกูลแพทย 2540 : 18 - 19) ที่ไดกลาววา ในการประกอบอาชีพเสริมนั้น
แนนอนวาผูที่จะเลือกประกอบอาชีพเสริมยอมตองเปนผูที่มีอาชีพหลักอยูแลว แตในการเลือก
ประกอบอาชีพเสริมนั้น อาจจะเปนเพราะความตองการหรือความจําเปนในดานใดดานหนึ่ง ที่
จะตองมาทํางานเสริมนี้ การที่แตละคนเลือกอาชีพตางๆกันนั้น ยอมแสดงใหเห็นถึงความตองการ
ของแตละคนวาเปนอยางไร การที่แบงงานหรืออาชีพเสริมออกเปนหมวดหมูนั้น เปนการจําแนกให
เห็นถึงจุดมุงหมายของงานวามีจุดประสงคไปในทิศทางใด เหมาะสมกับผูที่จะเลือกทําหรือไม
สามารถใหประโยชนแกตัวผูทําอาชีพนั้นๆไดเพียงไร และที่สําคัญที่สุดคือสามารถตอบสนองความ
ตองการและจุดมุงหมายของผูเลือกอาชีพนั้นไดมากนอยเพียงใดดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ฮอพพอคค (Hoppock อางถึงใน วรพล จันทรงาม 2541 : 13 - 17) ที่วา บุคคลจะเลือกอาชีพที่สนอง
ความตองการของตนเองมากที่สุดและดีที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเนนความสําคัญของการ
รูจักตนเองอยางแทจริงในเรื่องความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ลักษณะนิสัย จุดเดน จุดดอย
เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลทางอาชีพ จะชวยใหเลือกอาชีพไดถูกตองและประสบความสําเร็จใน
อาชีพนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับกินซเบิรก (Ginzberg อางถึงใน ดวงแกว กลีบทอง 2549 :42 )ไดสรุป
หลั ก สํ า คั ญ และตั้ ง เป น แนวคิ ด พั ฒ นาการเลื อ กอาชี พ ไว ว า การเลื อ กอาชี พ ของบุ ค คล เป น
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กระบวนการตอเนื่อง โดยที่แตละกระบวนการจะมีความสัมพันธกับพัฒนาการของบุคคลแตละคน
ดวย และมีการผสมผสานระหวางความสามารถ ความสนใจ และความเปนจริงของสภาพแวดลอม
ในการเลือกอาชีพ และสอดคลองกับแนวคิดของฮอลแลนด (Holland อางถึงใน ยิ่งยศ สุวรรโณ
2545 : 9) การเลือกอาชีพของบุคคลสวนใหญนั้นจะคลอยตามหรือมีลักษณะที่เหมือนกับบุคลิกภาพ
และลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ หากบุคคลใดประกอบอาชีพหรือเลือกอาชีพที่ตรงกับลักษณะ
บุค ลิ ก ภาพและลั ก ษณะนิ สัย ของตนเองแล ว จะมี สว นทํ าให บุ ค คลนั้ น ประสบผลสํ า เร็ จ ในการ
ประกอบอาชี พ ได ม ากที่ สุ ด แต ถ า หากบุ ค คลใดไม ส ามารถเลื อ กประกอบอาชี พ ที่ ต รงกั บ
บุคลิกลักษณะของตนเองแลว ความลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพก็จะมี
มากขึ้น
กกกกกกกกจะเห็นไดวาแรงจูงใจที่แตกตางกันนั้นเกิดจากปจจัยหลายอยาง ทั้งสภาพสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ บุคลิกภาพสวนบุคคล ฐานะของครอบครัว ซึ่งลวนแลวแตสําคัญอยางยิ่งตอการที่จะเลือก
ประกอบอาชีพเสริม ดังนั้นแลวการจะประกอบอาชีพใดๆก็ตามใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดยอมขึ้นอยู
กับความสนใจ ความถนัด ความเหมาะสมของสภาพแวดลอม ซึ่งปจจัยตางๆเหลานี้จะเปนตัวชี้วดั วา
การเลือกประกอบอาชีพแบบใดจะทําใหประสบความสําเร็จสูงสุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา ในเขตตําบล
เชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
กกกกกกกก1. จากการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา อาชีพเสริมที่ชาวนาเลือกทํายังมีไมหลากหลายนัก
เนื่องจากเปนการศึกษากลุมตัวอยางในระดับตําบล ทําใหการศึกษายังไมครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ
เทาที่ควร ดังนั้นถาเพิ่มกลุมตัวอยางเปนระดับอําเภอหรือจังหวัด จะทําใหมีความหลากหลายของ
กลุมอาชีพและจะเปนประโยชนในการศึกษามากยิ่งขึ้น
กกกกกกกก2. จากการศึกษา พบวา การเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาสวนใหญเปนการเลือก
ประกอบอาชีพรับจางและเพาะปลูก เนื่องจากทําไดงายและไมตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน ความรู
หรือเงินทุนมากนัก ซึ่งถาหากมีการสงเสริมของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการ
จั ด ฝ ก อบรม การให ค วามรู การส ง เสริ ม เงิ น ทุ น การหาตลาด ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามผลและ
ประเมินผล ก็จะทําใหชาวนามีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น และสามารถที่จะทําได
หลากหลายกลุมอาชีพตามความเหมาะสม
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
กกกกกกกก1. ควรศึกษาเกี่ยวกับดานผลตอบแทนของอาชีพเสริมตางๆในปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคต เพื่อเปนขอมูลในการสงเสริมและเปนแรงจูงใจแกชาวนาในการทําอาชีพเสริมตอไป
กกกกกกกก2. ควรศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพเสริม เพื่อเปน
แนวทางและประโยชนตอการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป
กกกกกกกก3. ควรศึกษากลุมตัวอยางในหลากหลายสาขาอาชีพ เชน พอคา ขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เปนตน เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกประกอบอาชีพเสริมในวง
กวางตอไป
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แบบสอบถาม
เรื่อง
แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
ในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
คําชี้แจง แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชาวนาในเขต ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขต ต.เชียงหวาง
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

โดยนายเกียรติศักดิ์ แกวมหาชัย
ผูวิจัย
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ตอนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐานของชาวนาในเขต ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ⁄ ลงใน ( ) และเติมคําลงในชองวางตามความเปนจริง
1. เพศ
1 ( ) ชาย
2 ( ) หญิง
2. อายุ.............ป
3. สถานภาพ
1 ( ) โสด
2 ( ) สมรส
3 ( ) แยกกันอยู
4 ( ) หยา
5 ( ) หมาย
4. การศึกษาสูงสุด
1 ( ) ประถมศึกษา
2 ( ) มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
3 ( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
4 ( ) อื่นๆ(ระบุ).......................................................
5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน….................................คน
6. รายไดของครอบครัวตอปโดยประมาณ
1 ( ) นอยกวา 50,000 บาท
2 ( ) 50,001 - 80,000 บาท
3 ( ) 80,001- 100,000 บาท
4 ( ) 100,001- 300,000 บาท
5 ( ) 300,001 บาทขึ้นไป
7. คาใชจายภายในครอบครัวตอปโดยประมาณ
1 ( ) คาอาหาร
ประมาณ.........................................บาท/ป
2 ( ) คาเสื้อผา
ประมาณ.........................................บาท/ป
3 ( ) คายารักษาโรค
ประมาณ.........................................บาท/ป
4 ( ) คาเลาเรียนบุตร
ประมาณ.........................................บาท/ป
5 ( ) คาอุปกรณทเี่ กีย่ วของกับการเกษตรประมาณ.........................................บาท/ป
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6 ( ) อื่นๆ(ระบุ).................................................. ประมาณ............................บาท/ป
8. ทานมีหนี้สนิ หรือไม
1 ( ) มี
2 ( ) ไมมี
ถามีหนี้สิน ทานมีหนี้สินจํานวน...................................บาท
9. ทานมีเงินออมหรือไม
1 ( ) มี จํานวน.....................................บาท
2 ( ) ไมมี
10. ในขณะนีท้ า นเขารวมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมกลุมใดบาง ( ตอบไดมากกวา1ขอ )
1 ( ) กลุมสหกรณ
2 ( ) กลุมเกษตรกร
3 ( ) กลุมสตรีอาสาพัฒนา
4( ) กลุมลูกเสือชาวบาน
5( ) กลุมอาสาสมัครปองกันพลเรือน( อปพร. )
6 ( ) กลุมอื่นๆ( ระบุ )....................................................................................
11. ในขณะนีท้ า นมีตําแหนงในชุมชนหรือไม
1 ( ) ไมมี
2 ( ) มี ไดแกตําแหนง
1 ( ) กํานัน
2 ( ) ผูใหญบา น
3 ( ) ผูชวยผูใหญบาน
4 ( ) สารวัตรกํานัน
5 ( ) แพทยประจําตําบล
6 ( ) สมาชิก อบต.
7 ( ) ประธานกลุมหรือกรรมการตางๆ( ระบุ )..............................................
8 ( ) อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................
ตอนที่ 2 : ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขต ต.เชียงหวาง
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
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ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1. เปนอาชีพที่มคี วามกาวหนาสามารถขยาย
ขอบขายกิจการไดในอนาคต
2. เปนอาชีพที่มีรายไดดี
3. เปนอาชีพที่สามารถลงทุนไดดวยตนเอง
4. เปนอาชีพที่สามารถหาวัตถุดบิ ไดในชุมชน
5. เปนอาชีพที่มคี วามมั่นคงและมีรายได
สม่ําเสมอ
6. เปนอาชีพที่ลงทุนต่ํา
7. เปนอาชีพที่มแี หลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกู
8. เปนอาชีพที่มผี ลผลิตเปนที่ตองการของ
ตลาดและลูกคา
9. ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
10. เปนอาชีพที่ทําใหมีชวี ิตความเปนอยูดีขนึ้

มาก

แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม

มากที่สุด

คําชี้แจง ใหทา นทําเครื่องหมาย ⁄ ลงในชอง “ มากที่สุด “ , “ มาก “ , “ ปานกลาง “ , “ นอย “ ,
“ นอยที่สุด “ ในแตละขอเพียงชองเดียวเกีย่ วกับแรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม
มากที่สุด
หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นมากที่สดุ
มาก
หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นมาก
ปานกลาง
หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นปานกลาง
นอย
หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นนอย
นอยที่สุด
หมายถึง ทานมีแรงจูงใจจากสิ่งนั้นนอยที่สดุ
อาชีพเสริมที่ทานกําลังทําในปจจุบันคืออาชีพใด
1 ( ) ประเภทอาชีพทําประมงและปศุสัตว
2 ( ) ประเภทอาชีพเพาะปลูก
3 ( ) ประเภทอาชีพรับจาง
4 ( ) ประเภทอาชีพหัตถกรรมและคาขาย
5 ( ) ประเภทอาชีพอื่นๆ (ระบุ).................................................
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ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

11. เปนอาชีพที่มกี ลุมลูกคาประจํา
12. เปนอาชีพที่ใหผลตอบแทนเร็ว
13. เปนอาชีพที่ใหผลตอบแทนที่สูง
14. เปนอาชีพที่ชมุ ชนใหการยอมรับ
15. เปนอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
16. เปนอาชีพที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในชุมชน
17. เปนอาชีพที่สนองความตองการของชุมชน
18. เปนอาชีพที่ทํารวมกับผูอื่นไดดี
19. เปนอาชีพที่สุจริต
20. เปนอาชีพที่ไดรับความนิยมจากบุคคล
ทั่วไป
21. เปนอาชีพที่สามารถทําไดในทองถิ่นของ
ตนเอง
22. เปนอาชีพที่ไมทําลายระบบนิเวศนหรือ
สภาพแวดลอมของชุมชน
23. เปนอาชีพที่ไมขัดตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเชื่อตางๆของชุมชน
24. ตองการสืบทอดอาชีพของบรรพบุรุษหรือ
ครอบครัว
25. สมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุน
26. เปนอาชีพที่สมาชิกในครอบครัวสามารถ
ชวยทําได
27. เปนอาชีพที่สามารถทําไดขณะอยูบานโดย
ไมตองไปทํางานที่อื่น
28. มีความรูและประสบการณในการประกอบ
อาชีพนี้มากอน

มาก

แรงจูงใจในการเลือกประกอบอาชีพเสริม

มากที่สุด
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29. มีความถนัดความสามารถในการประกอบ
อาชีพนี้
30. เปนงานที่งายไมตองใชความชํานาญพิเศษ
31. มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมซับซอน
32. ทดลองทําแลวไดผลดี
33. มีประสบการณในการฝกอบรมเกี่ยวกับ
อาชีพนี้
34. มีความพรอมในการประกอบอาชีพนี้
35. เปนอาชีพที่ทาทายความสามารถ
36. ไมใชเวลามากนัก
37. ไมกระทบตองานในอาชีพหลัก
38. ตองการมีฐานะดี
39. มีอิสระในการทํางาน
40. ชอบและทําไดดี
41. มีความสนใจมากอน
42. เปนงานไมหนัก สบายๆ
43. ทําแลวมีความสุข
44. มีเวลาปฏิบัติงานนอยและมีเวลาพักมาก
45. มีความสนใจในอาชีพใหมๆ
46. ไดรับทราบขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ
47. รับทราบจากญาติหรือเพื่อนบานวาเปน
อาชีพที่ดี
48. เห็นคนอืน่ ทําแลวรายไดดี
49. ไดรับขอมูลเกีย่ วกับอาชีพเสริมจากสื่อ
ตางๆเชน หนังสือพิมพ โทรทัศนฯลฯ
50. มีการสนับสนุนจากองคกรเอกชนหรือ
หนวยงานของรัฐ
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ประวัติผูวิจัย
นายเกียรติศักดิ์ แกวมหาชัย
198 หมูที่ 6 บานโพนทัน ตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
ที่ทํางาน
โรงเรียนบานมาบนาดี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเขต 2 หมูที่ 5 ตําบลทุงพระยา อําเภอสนามชัยเขต
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนอุดรคริสเตียน
วิทยา จังหวัดอุดรธานี
กก พ.ศ. 2538
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนอุดรพิทยา
กกกกกกกกกกกกกก
นุกูล จังหวัดอุดรธานี
กกก พ.ศ. 2541
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
กกกก พ.ศ. 2545
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ) จาก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กกกก พ.ศ. 2546
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ หญกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
และการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย
และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
ครูผูสอน โรงเรียนวานิชวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กกกก พ.ศ. 2547
นครราชสีมา เขต 6
กกก พ.ศ. 2548
ครูผูชวย โรงเรียนบานมาบนาดี สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
กกกก พ.ศ. 2550
ครูค.ศ.1 โรงเรียนบานมาบนาดี สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ถึงปจจุบัน
ฉะเชิงเทรา เขต 2
ชื่อ
ที่อยู

