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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง “จุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา” เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษา และ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยสงขลา จํานวน 141 คน 

การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย คารอยละ และใชสถิติไคสแควรวัดความสัมพันธระหวาง ตัวแปร ใช

สถิติ Gamma และใชคา Gramer’s V สําหรับวัดขนาดความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งศึกษาอยูในสาขาการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว สวนระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษา พบวานักศึกษาสวนใหญตั้งใจจะ

ทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ ตั้งใจจะศึกษาตอ และตั้งใจจะแตงงานนอยสุด 

การศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาในการ

เลือกที่จะทํางาน ศึกษาตอ หรือแตงงาน ซึ่งประกอบดวย เพศ และสาขาวิชา ปรากฏวา เพศ มีความสัมพันธกับ

จุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาดานการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เพียงดานเดียว สวนปจจัย

คุณลักษณะของบิดา มารดา ไดแก อาชีพของบิดามารดา และรายไดเฉล่ียตอเดือนของบิดามารดา พบวา ไมมี

ความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาทั้งในการเลือกที่จะทํางาน ศึกษาตอ หรือแตงงาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
The research titled “Students’ Life Goals after Graduating from Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla” was aimed at studying the students’ life goals 

after graduation and the factors related with those goals. A questionnaire was used to gather the data from 

141 subjects who were (no “the”) fourth year students in the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala 

University of Technology Srivijaya, Songkhla.  The students’ immediate life goals after graduating with a 

bachelor degree were divided into 3 groups; working, furthering education, and getting married.  The 

collected data was analyzed for average, percentage, and Chi-square. Gamma was employed to 

calculate the relation of variables and Gramer’s V was used to measure relational sizes of variables. 

 The results revealed that the majority of the subjects were (no “the”) female students studying in 

the Hotel Program and the Tourism Program.  Most of the participants’ parents held a bachelor’s degree, 

were self-employed, and earned an average salary below 30,000 baht.  The students’ immediate goals (no 

“of life”) after graduating (no “a bachelor degree”) indicated that the students intended to work, further 

their studies, and to get married.   When the factors expected to relate to students’ immediate life goals 

after graduation were considered, only sex showed a statistical significance whereas the parents’ 

occupation and income had no relation to the students’ immediate goals.   

Key Words : Goals of Life 
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คํานํา 
 ทุกยุคทุกสมัยมนุษยตางแสวงหาสิ่งตาง ๆ เพื่อสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและการทางดาน

สังคมของตนเองซึ่งแตละคนมีไมเหมือนกัน ความตองการเหลานี้เปนส่ิงที่มนุษยเรียนรูจากสังคม และเปนคานิยมที่

มนุษยยึดถือและปฏิบัติ ดังคํากลาวที่วา บุคคลมีความตองการที่เปนแรงจูงใจใหกระทําพฤติกรรมตาง ๆ กัน (Smith, 

1961) มาสโลว  แบงความตองการของบุคคลออกเปนหาระดับจากขั้นพื้นฐานไปสูขั้นสูงสุดตามลําดับ คือ  ความ

ตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานความปลอดภัย ความตองการความรัก ความตองการใหเปนที่ยกยอง

ของบุคคลอื่น และประการสุดทายคือ ความตองการที่จะพัฒนาตนไปตามขีดความสามารถที่มีอยู เชน ความตองการ

ที่จะทําส่ิงตาง ๆ ในสิ่งที่ตนเองคิดวาจะทํา  (Maslow, 1949) ความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิด และจะ

เรียงลําดับไปตามขั้นตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูง เมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคง

เรียกรองความพึงพอใจสิ่งอื่น ๆ ตอไป ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซึ่งเปนผูที่มีความตองการจะไดรับส่ิงตาง ๆ 

อยูเสมอ (ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว, 2550) มนุษยจะมีวิวัฒนาการทางความคิดในระดับสูง  

นอกจากความตองการในปจจัยพื้นฐานที่คลายคลึงกันแลว ความตองการที่นอกเหนือจากนี้อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับ

แตละบุคคล เพราะเปนความตองการจากการเรียนรูทางสังคม เปนคานิยมที่มนุษยยึดถือ การที่บุคคลไดกําหนดความ

ตองการของตนไวในใจ และพยายามทําใหบรรลุซึ่งความตองการนั้น ๆ อาทิ  ความตองการดานการศึกษา ความ

ตองการดานชื่อเสียงเกียรติยศ ความตองการดานทรัพยสมบัติตาง ๆ  คือ “จุดมุงหมายในชีวิต” ซึ่งหมายถึง ความ
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ตองการของบุคคลที่ไดกําหนดไวในใจ และมีความตองการที่จะใหไดมา หรือตองการที่จะบรรลุถึงซึ่งความตองการนั้น 

ซึ่งมีไดหลายประการ เชน ความตองการความร่ํารวยมีทรัพยสมบัติ ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ความ

ตองการที่จะศึกษาหาความรู ความตองการที่จะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

ความตองการที่จะปฏิบัติหนาที่การงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี (สืบศักดิ์, 2516) 

จุดมุงหมายในชีวิตของบุคคลจึงเปนสิ่งที่เกิดจากความตองการทางดานสังคม เกิดจากการเรียนรูจาก

ประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานเฉพาะของแตละบุคคล

ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว (Combs and Snigg, 1959) จุดมุงหมายในชีวิตของแตละบุคคลจึงแตกตางกันไปเนื่องจาก

การเรียนรู และการรับรูที่ตางกัน องคประกอบหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของ และมีความสําคัญ คือ คานิยม ซึ่งไดแก ความ

เชื่อถือเกี่ยวกับส่ิงที่ดี หรือชอบ หรือส่ิงที่เลว หรือไมชอบ คานิยมสะทอนใหเห็นสภาพของสังคม ถาบุคคลใดยอมรับ

คานิยมใดมาเปนของตน คานิยมก็อาจเปลี่ยนสภาพเปนจุดมุงหมายในชีวิตของ ผูนั้นได (Krech, Crutchfield and 

Ballachey, 1962)  

จากการสํารวจจุดมุงหมายในชีวิตของนักศึกษา เบื้องตนพบวานักศึกษาคณะศิลปศาสตรแตละคนมี

จุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป เชน ทํางาน ศึกษาตอ แตงงาน บวช ทองเที่ยว ยังไมไดคิด เปนตน ส่ิงเหลานี้เปนการ

สะทอนจุดมุงหมายที่หลากหลายในชีวิตของนักศึกษาหลังเรียนจบ ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ และมีความสําคัญที่

จะศึกษาถึงจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษา และมีปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิต

ของนักศึกษา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
การสรางมาตรวัดตัวแปร 
 ตัวแปรที่นํามาสรางมาตรวัดสําหรับการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรสองสวน คือ สวนคุณลักษณะของ

นักศึกษา และสวนคุณลักษณะของบิดามารดา  

1.  สวนคุณลักษณะของนักศึกษา ประกอบดวย  

1.1  เพศ เปนตัวแปรที่กําหนดความหมายเชิงปฏิบัติการไววา หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ติดตัว

มาแตกําเนิดของแตละคน แบงเปนเพศชาย และเพศ 

1.2  สาขาวิชา เปนตัวแปรที่กําหนดความหมายเชิงปฏิบัติการไววา หมายถึง สาขาวิชาที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 ที่เปนตัวอยางกําลังศึกษาอยูในปจจุบันโดยคณะศิลปศาสตร 3 สาขา คือ สาขาการโรงแรม

และการทองเที่ยว  สาขาคหกรรมศาสตร และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2.  สวนคุณลักษณะของบิดามารดา 

2.1  ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดามารดา เปนตัวแปรที่กําหนดความหมายเชิงปฏิบัติการไววา  

หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นที่สูงที่สุดที่บิดามารดาของกลุมตัวอยางไดรับการศึกษามา  

2.2  อาชพีของบิดามารดา ตัวแปรที่กําหนดความหมายเชิงปฏิบัติการไววา หมายถึง องคกรที่บิดา 

มารดาทํางานซึ่งกอใหเกิดรายไดแกบิดามารดาของกลุมตัวอยาง  

2.3 รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของบิดามารดา ตัวแปรที่กําหนดความหมายเชิงปฏิบัติการไววา  
หมายถึง รายรับทุก ๆ ทางของบิดามารดาของตัวอยางโดยเฉลี่ยตอเดือน  
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ประชากรและการเลือกตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดเจาะจงเลือกเอานักศึกษาที่ศึกษาอยูในหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ศรีวิชัย สงขลา โดยเลือกคณะศิลปศาสตร  สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร และสาขา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ไดมาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยการนํา

แบบสอบถามไปแจกตามตึกของสาขาที่ไดระบุไวขางตน กลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาในครั้งนี้มี 141 คน จากการใชสูตร 

 

 n      =             NZ2(CV)2            

                      Z2(CV)2 + (N-1)E2 

เมื่อ   

n      คือ  จาํนวนตัวอยางทั้งหมดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

  N      คือ  จํานวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

  Z      คือ  คะแนนมาตรฐาน ที่ระดับความเชือ่มั่น 95% (Z = +1.96 และ -1.96) 

  C.V.  คือ  สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําหนดให C.V. = 0.5) 

  E      คือ   ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางที่จะยอมรับได  = 3.5% (กําหนด E =.035) 
วิธีรวบรวมขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยใหผูตอบกรอกคําตอบเองตามแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากกรอบ

แนวคิดการวิจัย  ประกอบดวยคําถามตาง ๆ ทั้งคําถามปด และคําถามเปด แบงเปน 2 สวน คือ 

 สวนที่1 เปนคําถามเกี่ยวกับภูมิหลัง หรือคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ภูมิหลังหรือคุณลักษณะ

ของผูตอบแบบสอบถาม และภูมิหลังหรือคุณลักษณะของบิดามารดาของผูตอบแบบสอบถาม   

 สวนที่2 เปนคําถามเกี่ยวกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังจากที่จบการศึกษา  
การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ประมวลขอมูล และจัดทําตารางทางสถิติเพื่อนําเสนอและสรุป

ผลการวิจัย สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 

1.  ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปขอมูลในกรณีตัวแปรอยูใน

ระดับ interval โดยใช Histogram แสดงการแจกแจงขอมูล 

2. ใชอัตราสวนรอยละ (Percentage) กรณีที่เปนการพรรณนาเพื่อเปรียบเทียบภายในกลุมตามตัวแปรตาง ๆ 

3. ใชไคสแควร (Chi-square) วัดความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

4. หากพบความสัมพันธระหวางตัวแปรคูใด จะใชคา Gamma วัดขนาดความสัมพันธ กรณีตัวแปรที่

นํามาหาความสัมพันธวัดดวยระดับ ordinal  และใชคา Gramer’s V ซึ่งเปนสถิติชุด 2χ  based of measure  วัด

ขนาดความสัมพันธในกรณีตัวแปรที่นํามาหาความสัมพันธวัดดวยระดับ nominal การระบุความหมายของขนาด

ความสัมพันธ ไดใชเกณฑดังตอไปน้ี (ชัยสิทธิ์, 2544)   
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คา แสดงวา 

+ - 1.00 

+ - .76  ถึง  .99 

+ - .56  ถึง  .75 

+ - .26  ถึง  .55 

+ - .01  ถึง  .25.00 

มีความสัมพันธอยางสมบูรณ (perfect association) 

มีความสัมพันธกันสูงมาก (very strong association) 

มีความสัมพันธกันสูง (strong association) 

มีความสัมพันธระดับปานกลาง (moderate association) 

มีความสัมพันธกันบาง (weak association) 

ไมมีความสัมพนัธกัน (no association) 

 
ผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Sample Sources) ที่ศึกษาจากกลุมตัวอยางซึ่งสุมมาจาก

ประชากรเปาหมายที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย สงขลา ประกอบดวยนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  และสาขา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

จากการวิจัยพบวาจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นักศึกษาสวนใหญตั้งใจจะทํางาน รอยละ 93.6 ตั้งใจจะศึกษาตอ รอยละ 33.3 

และตั้งใจจะแตงงาน รอยละ 7.1  

สวนปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษา ในการที่จะเลือก

ทํางาน ศึกษาตอ หรือแตงงาน ผลการวิจัยพบวา มีเพียงคุณลักษณะของนักศึกษาดานเพศเพียงปจจัยเดียวเทานั้นที่

มีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษา ในการเลือกที่จะทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนการเลือกศึกษาตอ และแตงงาน ไมมีความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับคุณลักษณะของนักศึกษา ดานสาขาวิชา และระดับผลการเรียนเฉลี่ย และ

คุณลักษณะของบิดามารดาดานอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของบิดามารดาหรือผูปกครอง เมื่อนํามาทดสอบ

ความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาทั้งการเลือกที่จะทํางาน ศึกษาตอ หรือแตงงาน ไมมี

ความสัมพันธกับจุดมุงหมายในชีวิตหลังเรียนจบของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญ   
อภิปรายผล 
 คณะศิลปศาสตร มีนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย กลุมตัวอยางสวนใหญจึงเปนเพศหญิง  ผลการวิจัย

พบวา เมื่อเรียนจบแลวสวนใหญตั้งใจจะทํางานมากที่สุด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ชญาดา เฉลียวพรหม 

(2551) ที่พบวานักศึกษาสาขาการโรงแรมจะไดทํางานในสถานประกอบการตาง ๆ มีความพึงพอใจกับงานที่ทํา ไมคิด

ที่จะศึกษาตอ  อาจเปนเพราะนักศึกษาตองการมีรายไดเปนของตนเอง จึงตั้งใจจะทํางานเพื่อเก็บเงิน ดานสาขาวิชา

พบวาไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจทํางาน ซึ่งแตกตางกับผลการวิจัยของ     สินีนาฏ  จิตตภักดี (2552) ที่พบวา การ

เลือกสาขาวิชาเรียนที่ตนชอบเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสมหวังในอาชีพ  เพราะนักศึกษาที่จบไมเลือกงาน งานที่ทําสวน

ใหญจะใชภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร ความรูเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี (ภควดี เพชรโอฬาร, 2554) ฉะนั้นหาก

นักศึกษามีความรู ความเชี่ยวชาญ มีญาติหรือบุคคลที่จะชวยเหลือก็จะสามารถเขาทํางานได  ดานการแตงงานนอย
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ที่สุด เพราะผูหญิงไทยสมัยใหมมีการศึกษา มีอิสระทางเศรษฐกิจมากขึ้น ไมตองพึ่งพาใคร และประสบความสําเร็จใน

ชีวิตไดเหมือนผูชาย (สินีนาฏ จิตตภักดี, 2552) ทําใหนักศึกษาตั้งใจที่จะแตงงานหลังเรียนจบนอยที่สุด   
ขอเสนอแนะ 

1.  การสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใชการสุมตัวอยางวิธีการสุมตัวอยางแบบไมตั้งใจ (Accidental or 

haphazard collection) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน เนื่องจากขอจํากัดของเวลา กําลังคน 

งบประมาณ และระบบราชการ ทําใหไมสามารถไดกรอบตัวอยางของประชากรทั้งหมด ถาจะศึกษาครั้งตอไปควรใช

การสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน ซึ่งจะชวยใหผลการวิจัยมีความเปนตัวแทน ความแมนตรง และเชื่อถือได

มากกวาการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปนที่ใชในครั้งนี้ 

2.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชการสํารวจ (Survey Research) จากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร  

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ทําใหไดขอมูลของกลุมตัวอยางเฉพาะที่ศึกษาอยูที่

คณะศิลปศาสตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เทานั้น ซึ่งอาจจะมีสวนทําใหได

ลักษณะของกลุมตัวอยางที่คอนขางจะไมแตกตางกัน ในการศึกษาครั้งตอไป จึงนาจะศึกษาจากกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะหลากหลายมากขึ้น เชน จากคณะอื่น ๆ หรือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และหากจะทําการศึกษาวิจัยซ้ํา ควรเพิ่ม

ขนาดของประชากร และกลุมตัวอยางใหใหญขึ้น เพื่อใหเปนตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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