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วารสารบณัฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี.....เดือน..... 

 

การศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความวติกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียน 

ของนักศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

          นางสาวดรุณพร  สมณะ* 

           อาจารย ์ดร.อุมาภรณ์  สุขารมณ์** 

_______________________________________________________ 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตก

กงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัในคร้ังน้ี มีจาํนวน 100 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ( Sample random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ แบบสอบถาม

ขอ้มูลส่วนตวั แบบสอบถามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียน 

และแบบทดสอบความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ 

สถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าสถิติ t-test 

ผลการวิจยั ความวิตกกงัวลของการหางานทาํช่วงระหวา่งเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ท่ีจาํแนกตามเพศ อาย ุ ภูมิลาํเนา รายไดต่้อเดือนท่ีไดจ้ากผูป้กครอง และรายไดข้องครอบครัว พบว่า 

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหวา่งเรียนจาํแนกตามเพศ 

อายุ รายได้ต่อเดือนท่ีได้จากผูป้กครอง และรายไดข้องครอบครัวไม่แตกต่างกัน  และนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนัมีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั :  (1) ความวิตกกงัวล  (2) การหางานทาํ  (3) การทาํงานระหวา่งเรียน 

_____________________________________________ 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

**อาจารยป์ระจาํภาควชิาจิตวทิยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเป็นมหาวิทยาลยั ซ่ึงรับบุคคลเขา้

ศึกษาโดยไม่สอบคดัเลือกและไม่จาํกดัจาํนวน ทาํการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา คือมีการเรียน

การสอนในชั้นเรียนเช่นเดียวกบัมหาวทิยาลยัปกติ แต่ไม่บงัคบัเขา้ชั้นเรียน (คู่มือปฐมนิเทศนกัศึกษา 

,2557)  และเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่บุคคล

ทัว่ไป  โดยเฉพาะผูท่ี้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทางการศึกษา (สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. 2552 )  ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีขนาดใหญ่  มีจาํนวนนกัศึกษาท่ี

กาํลงัศึกษาอยูจ่าํนวนมาก ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มีบทบาทอยา่งยิ่งใน

การแกปั้ญหาการขาดแคลนสถานท่ีเรียนและช่วยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย  ผลิต

บณัฑิตท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมว่ามีคุณภาพ  และเป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม  สมดงัปรัชญาของ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  โดยยงัคงเกบ็ค่าหน่วยกิต  ในระดบัปริญญาตรี  เพียงหน่วยกิตละ  25  บาท  

เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับชั้นสามารถเขา้ถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้อย่าง

แทจ้ริง   

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีไม่บงัคบัเขา้ชั้นเรียนจึงทาํให้นกัศึกษามีเวลาท่ี

จะสามารถทาํงานและเรียนไปดว้ย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว ลดค่าใชจ่้ายทางบา้นรวมถึง

ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยงัเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดป้ระสบการณ์ในการทาํงาน และหา

ประสบการณ์นอกชั้นเรียน ก่อนจบการศึกษา  เพิ่มศกัยภาพของตนเองหาประสบการณ์นอกร้ัว

มหาวิทยาลยัเพื่อเห็นคุณค่าของตนเองมากข้ึน  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน  จากการท่ีนกัศึกษา

ตอ้งทาํงานและเรียนควบคู่กนัไปนั้น นกัศึกษาอาจเกิดความวิตกกงัวล ซ่ึงความวิตกกงัวลนั้น อาจ

เกิดมาจากสภาวะท่ีเกิดความตึงเครียด เกิดความกระวนกระวาย ถึงเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึง

อาจจะเกิดข้ึนกับตัวนักศึกษา ด้วยหลายปัจจัย เช่น กังวลว่างานท่ีทําได้รับค่าตอบแทนน้อย,          

งานหนกั เขา้กบัเพื่อนและหวัหนา้งานไม่ได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ลว้นเกิดมาจากความวิตกกงัวลทั้งส้ิน 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตก

กังวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนของนักศึกษา ซ่ึงการทาํงานช่วงระหว่างเรียนอาจเป็น

รากฐานของอาชีพในอนาคตของนักศึกษาได้ทางหน่ึง รวมถึงผลการศึกษาจะทําให้เข้าถึง

กระบวนการทาํงานช่วงระหว่างเรียนของนกัศึกษาเพื่อขยายโอกาสการทาํงานช่วงระหวา่งเรียนของ

นกัศึกษาอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวลในการหางานทําช่วงระหว่างเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
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2. เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนจาํแนกตาม เพศ, อาย,ุ 

ภูมิลาํเนา, รายไดท่ี้ไดจ้ากผูป้กครอง, รายไดข้องครอบครัว 

สมมติฐานของการวจัิย 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศ อาย ุภูมิลาํเนา รายไดต่้อเดือนท่ี

ไดจ้ากผูป้กครอง และรายไดข้องครอบครัว ท่ีแตกต่างกนั มีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วง

ระหวา่งเรียนแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลยั ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 233,784 คน  เพศชาย 101,828 คน และเพศหญิง 

131,956 คน (มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2557)  

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 100 คน ท่ีไดจ้ากการวิธีการสุ่มอย่าง

ง่าย ( Sample random sampling) จากประชากร โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ 

Yamane (อา้งถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  หรือท่ียอมใหมี้ความคลาดเคล่ือน

ไดร้้อยละ 10  (ตารางภาคผนวก) 

 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

3.1 ตัวแปรต้น (Independent variables) ได้แก่   เพศ, อายุ, ภูมิลาํเนา, รายได้ต่อ

เดือนท่ีไดจ้ากผูป้กครอง, รายไดข้องครอบครัว 

3.2 ตวัแปรตาม (dependent variables)  ไดแ้ก่ความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วง

ระหวา่งเรียน 

 4. ระยะเวลาในการคน้ควา้ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2558  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการจดับริการให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาเพื่อลดความวิตกกงัวลในการหา

งานทาํช่วงระหวา่งเรียนของนกัศึกษากลุ่มต่างๆ 

 2. เป็นแนวทางในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)  เร่ืองการศึกษาปัจจยัของความวิตกกงัวลในการหา

งานทาํช่วงระหวา่งเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นปี ภูมิลาํเนา รายได้

ต่อเดือนท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง  สถานภาพ สถานภาพของบิดา-มารดา อาชีพของบิดา อาชีพของ

มารดา รายไดข้องครอบครัว  โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคาํถามแบบเลือกตอบและเติมคาํใน

ช่องวา่ง 

 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลของการหางานทาํ

ช่วงระหว่างเรียนของนักศึกษา  โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํ ของ 

ปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิชกุล  (2549) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (reliability) เท่ากบั  

0.922    

ลกัษณะของแบบสอบถามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหวา่ง

เรียน  จาํนวน 28 ขอ้ แบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้นดงัน้ี 

 1. ปัจจยัดา้นตนเอง  มีจาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-5 

 2. ปัจจยัดา้นความสามารถและประสบการณ์  มีจาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 6-13 

 3. ปัจจยัดา้นสงัคม  มีจาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 14-19 

 4. ปัจจยัดา้นตวังาน  มีจาํนวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ 20-28 

การแปลผล 

 ผูว้ิจยัพิจารณาจากค่าเฉล่ีย ( X ) ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํ

เป็นรายขอ้ และพิจารณาจากคะแนนค่าเฉล่ีย  ( X ) เป็นรายขอ้ของทั้ง 4 ดา้น ค่าเฉล่ีย  ( X ) ท่ีสูงบ่ง

บอกถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความวิตกกงัวลในการหางานทาํมาก  แปลผลโดยการเรียงปัจจยัท่ีเป็น

สาเหตุทาํใหน้กัศึกษาเกิดความวิตกกงัวลมากท่ีสุดสามอนัดบัแรกในแต่ละดา้น  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํ

แบบสอบถามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํ ของ  ปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิช

กลุ  (2549)  ลกัษณะของแบบสอบถามความวิตกกงัวลในการหางานทาํ  จาํนวน 25 ขอ้  

แบบสอบถามน้ีมีลกัษณะให้เลือกตอบ  กาํหนดตวัเลือกตอบตามมาตรวดัลิเคอร์ท (Likert  

scale)  5 ระดบั  ให้ผูต้อบเลือกตอบในระดบัความตอ้งการท่ีตรงกบัความรู้สึกของตนเองมากท่ีสุด

เพียงคาํตอบเดียว  

การแปลผล  
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ผูว้ิจัยได้นําเอาวิธีการแปลผลจากคะแนนของแบบสอบถามทั้ งฉบับของ   ปิยะพรรณ       

เอ้ืออริยะพานิชกลุ  (2549)  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

ความวิตกกงัวลในการหางานทาํระดบัตํ่า  หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนนความวิตกกงัวลในการหา

งานทาํตํ่ากวา่ 46 คะแนนลงมา 

ความวิตกกงัวลในการหางานทาํระดบัปานกลาง  หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนนความวิตกกงัวลใน

การหางานทาํอยูร่ะหวา่ง 46 - 72 คะแนน 

ความวิตกกงัวลในการหางานทาํระดบัสูง  หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนนความวิตกกงัวลในการหา

งานทาํสูงตั้งแต่ 73 คะแนนข้ึนไป  

วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั   

ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้ ค่าร้อยละ (percentage)  

 2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหวา่งเรียนของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยใชค่้าเฉล่ีย  (mean)  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. การศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  วิเคราะห์โดยใชค่้าสถิติทดสอบแบบ t-test  

 

ผลการวจัิย 

1.ผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไป  พบวา่ 

   1.1 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย นักศึกษาเพศหญิง จาํนวน 80 คน   

คิดเป็นร้อยละ 80 นักศึกษาเพศชาย จาํนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 20 โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 20-23 ปี 

จาํนวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 89  ระดบัชั้นปี 2 จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33 นกัศึกษาส่วนใหญ่

มีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดั  จาํนวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 82 ไดรั้บเงินเดือนจากผูป้กครอง เดือนละ 

3000 – 5000 จาํนวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 43 นกัศึกษาส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 99 คน  

คิดเป็นร้อยละ 99 สถานภาพของบิดา-มารดา ส่วนใหญ่อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 57 

โดยบิดาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจา้ง  จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มารดา

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38 และรายได้ต่อเดือนของ

ครอบครัวมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5000-10000 บาทต่อเดือน จาํนวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ 48  

 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัของความวิตกกงัวลของการหางานทาํช่วงระหว่างเรียน

ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วง

ระหวา่งเรียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยแยกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

 
 



6 
 

ปัจจยัดา้นตนเอง คือ กลวัว่าความสามารถของตนเองจะไม่เพียงพอกบังานท่ีอยากทาํ และ 

กลวัว่าตนเองจะไดง้านไม่ถูกใจ ( X = 2.69 ) รองลงมาคือ ตนเองไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งงาน 

( X = 2.48 ) และสาขา/วิขาเอกท่ีตนเองเรียน กลวัจะไม่สอดคลอ้งกบังานท่ีตอ้งการ( X = 2.37 ) 

ตามลาํดบั 

 ปัจจยัดา้นความสามารถและประสบการณ์ คือ ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษอาจ

เป็นอุปสรรคต่อการไดง้านทาํ ( X = 3.44 ) รองลงมาคือ อตัราการวา่งงานสูง กลวัจะหางานทาํไม่ได ้

( X = 3.03 ) และ กลวัวา่จะแข่งกบันิสิตท่ีจบจากมหาวิทยาลยัอ่ืนไม่ได ้( X = 2.72 )  ตามลาํดบั 

 ปัจจยัด้านสังคม คือ ระยะทางในการเดินทางทาํให้กังวลในการเลือกงาน ( X = 2.60 ) 

รองลงมาคือ กลวัว่าบุคลิกภาพจะไม่เหมาะกบังานท่ีตอ้งการ ( X = 2.45 ) และ ฐานะเศรษฐกิจของ

ทางบา้นทาํใหก้งัวลในการหางานทาํ ( X = 2.31 ) ตามลาํดบั  

 ปัจจัยด้านตัวงาน คือ กลัวว่าจะได้งานท่ีไม่มีโอกาสก้าวหน้าทางตาํแหน่ง ( X = 2.26 ) 

รองลงมา คือ กลวัวา่จะไดท้าํงานในบริษทัท่ีไม่มีการพฒันาบุคลิกภาพ ( X = 2.23) 

และ กลวัวา่จะลาํบากถา้ตอ้งไปทาํงานท่ีต่างจงัหวดั ( X = 2.18 ) ตามลาํดบั 

3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความวิตกกังวลของการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนของ

นกัศึกษา  พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหวา่งเรียน

อยูใ่นระดบัตํ่า ( X = 33.00 ) 

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความวิตกกังวลของการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีจาํแนกตามเพศ อาย ุ ภูมิลาํเนา รายไดต่้อเดือนท่ีไดจ้ากผูป้กครอง 

และรายไดข้องครอบครัว พบวา่  

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีเพศ,อายุ,รายไดต่้อเดือนท่ีไดจ้ากครอบครัวและรายได้

ของครอบครัวต่างกนัมีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหวา่งเรียนไม่แตกต่างกนั   

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมีภูมิลาํเนาต่างกนัมีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วง

ระหวา่งเรียนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

อภิปรายผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล  การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วง

ระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง   เม่ือพิจารณาระดบัความวิตกกงัวลในการหา

งานทาํช่วงระหว่างเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง พบว่า นักศึกษามีระดบัความวิตก

กงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนอยูใ่นระดบัตํ่า คือ ( X = 33.00 ) โดยผูว้ิจยัไดน้าํผลมาเทียบ

กบัการแปลผลของปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิชกุล  (2549)  คือ ความวิตกกงัวลในการหางานทาํ

ระดบัตํ่า  หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนนความวิตกกังวลในการหางานทาํตํ่ากว่า 46 คะแนนลงมา ซ่ึงไม่
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สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิชกุล   มีค่าเฉล่ียความวิตกกงัวลในการหา

งานทาํ เท่ากับ 58.9 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีทาํงานช่วง

ระหว่างเรียนนั้น ส่วนใหญ่แลว้ นักศึกษาท่ีหางานทาํช่วงระหว่างเรียนยงัมีภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ

ค่อนข้างน้อยเพราะความรับผิดชอบหลักคือการเรียน  เม่ือเทียบกับนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาและมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นมหาวิทยาลัยเปิดผลการวิจัยจึงไม่สอดคล้องกับ

ผลการวิจยัของปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิชกุล  เน่ืองจากงานวิจยัของปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิชกุล   

เป็นผลการวิจยัของมหาวิทยาลยัปิดแห่งหน่ึง ซ่ึงลกัษณะของการหางานทาํช่วงระหวา่งเรียนของนกั

ศึกษษอาจแตกต่างกนั เพราะว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง นิยมทาํงานระหว่างเรียนไปดว้ย

ซ่ึงอาจจะมีเลือกงานขอให้ไดง้านทาํ เพื่อมารายไดช่้วยแบ่งเบาครอบครัว ส่วนมหาวิทยาลยัเปิด 

ส่วนใหญ่แลว้จะเรียนอยา่งเดียว  

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํ

ช่วงระหวา่งเรียนทั้ง 4 ดา้น พบวา่  

ปัจจยัดา้นตนเอง  นกัศึกษามีความวิตกกงัวลมากท่ีสุด คือ กลวัว่าความสามารถของตนเอง

จะไม่เพียงพอกบังานท่ีอยากทาํ และ กลวัว่าตนเองจะไดง้านไม่ถูกใจ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ ของปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพานิชกุล  (2549) ศึกษาเร่ือง ความวิตกกงัวลและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความวิตกกงัวลในการหางานทาํของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีสุดทา้ย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พบว่า 

ปัจจยัดา้นตนเองทาํใหนิ้สิตวิตกกงัวลมากท่ีสุดคือ กลวัวา่ตนเองจะไดง้านท่ีไม่ถูกใจ 

ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นความสามารถและประสบการณ์ นักศึกษามีความวิตกกงัวลมากท่ีสุด 

คือ ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษอาจเป็นอุปสรรคต่อการไดง้านทาํ 

 ปัจจยัดา้นสังคม  นักศึกษามีความวิตกกงัวลมากท่ีสุด คือ ระยะทางในการเดินทางทาํให้

กงัวลในการเลือกงาน 

 ปัจจยัดา้นตวังาน นักศึกษามีความวิตกกงัวลมากท่ีสุด  คือ กลวัว่าจะไดง้านท่ีไม่มีโอกาส

กา้วหนา้ทางตาํแหน่ง 

 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความวิตกกงัวลของการหางานทาํช่วงระหว่าง

เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยั จาํแนกตามเพศ อายุ  ภูมิลาํเนา รายไดต่้อเดือนท่ีไดจ้ากผูป้กครอง 

และรายได้ของครอบครัว พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ  รายได้ต่อเดือนท่ีได้จากผูป้กครองและ 

รายไดข้องครอบครัว  ท่ีต่างกนัมีความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถาบนัครอบครัวยงัมีส่วนในการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาในเร่ืองของ

ค่าใช้จ่าย เป็นหลกั และจากการสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีฝากประวติัการสมคัรงานกับมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง พบว่า นกัศึกษาตอ้งการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนเพื่อลดค่าใชจ่้ายท่ีทางครอบครัวส่ง
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มาให้ และ หารายไดเ้สริม เพิ่มเติมจากรายไดท่ี้ครอบครัวส่งมาให้เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายทัว่ไป และหา

ประสบการณ์ก่อนจบการศึกษา   

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการหางานทาํช่วงระหว่างเรียนของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โดยสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของนกัศึกษา ดงัน้ี 

1. นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความพร้อมในการทาํงาน

ในอนาคต 

2. นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาปัจจยัความวิตกกงัวลดา้นอ่ืนท่ีอาจจะส่งผลต่อความ

วิตกกงัวลของนกัศึกษาในการหางานทาํ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความวิตกกงัวลในการหางานทาํเพิ่มเติม  ซ่ึง

อาจจะอธิบายการเกิดความวิตกกงัวลในการหางานทาํของนักศึกษาไดต่้างไปจากผล

การศึกษาในคร้ังน้ี 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกงัวลของกลุ่มตวัอยา่งในเขตกรุงเทพและต่างจงัหวดั 

วา่ปัจจยัไหนท่ีส่งผลต่อความวิตกกงัวลกบันกัศึกษามากท่ีสุด 

 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัรามคาํแหงท่ีมอบโอกาสให้ไดศึ้กษาในระดบัมหาบณัฑิต 

ขอขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยัรามคาํแหงทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ แนะนาํ อบรม สั่งสอน

ให้คาํปรึกษา และให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัตลอดมา ทา้ยท่ีสุดของความสําเร็จน้ี ผูว้ิจยัจะนาํความรู้ท่ีได้

ศึกษาพฒันาใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 
 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

ฉัตรตาภรณ์  จันทวงค์. (2554). การให้ความหมาย และรูปแบบการทํางานระหว่างเรียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

ธัญญานันทน์ เนตรธนู. (2551). ผลของการปรึกษารายบุคคลอิงทฤษฎีมนุษยนิยมสําหรับหญิง

ต้ังครรภ์แรกท่ีมีต่อความวิตกกังวลของพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต . 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นิตามา ตั้งนนทพทัธ์. (2554). การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการให้ข้อมลูย้อนกลบัของเพ่ือนร่วม

ช้ันเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางการพูดนาํเสนอเป็นภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวล

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

ปิยะพรรณ  เอ้ืออริยะพาณิชกุล. (2549). ความวิตกกังวลและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความวิตกกังวลใน

การหางานทาํของนิสิตปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. (2557). คู่มือการปฐมนิเทศนักศึกษา  2557. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

 

 

 
 


