
 

 
ทศันคติของบณัฑิตมหาวิทยาลยันเรศวรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเข้าท างาน
ต าแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทย                 
ในจงัหวดัพิจิตร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019                                                                       
Attitudes of Naresuan University Graduates Affecting the Decision to Apply 

for a Special Government Job Position of an Agency under the Ministry of Interior  

in  Phichit Province During the epidemic situation coronavirus disease 2019 
  

เจนจริา บญุค า 

บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุภมูลิ าเนา 
คณะทีส่ าเรจ็การศกึษา ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืนทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดั
กระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019  2) เพื่อศกึษาทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้
ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดั
พจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และ 3) เพื่อศกึษา
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้
ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดั
พจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 24-27 ปี มี
ภมูลิ าเนาอยูใ่นจงัหวดัพจิติร ส่วนใหญ่อยูค่ณะบรหิารธุรกจิเศรษฐศาสตรแ์ละการสื่อสาร มรีะดบั
ผลการเรยีน 3.26-3.50 และมรีายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท โดยระดบั
ทศันคตขิองบณัฑติในการสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกจิ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ดและมรีะดบัความคดิเหน็การตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังาน
ราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า บณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีม่ ีเพศ อาย ุ
ภมูลิ าเนา ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานไม่
แตกต่างกนั และบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีจ่บคณะทีส่ าเรจ็การศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ของ
ครอบครวัต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานทีแ่ตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์
ทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างาน



 

 
ต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร 
พบว่า มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ค าส าคญั : ทศันคต,ิการตดัสนิใจ,พนกังานราชการเฉพาะกจิ,สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

Abstract 

The sample group in this research was 400 graduates of Naresuan University by 

a specific random sampling method. by using questionnaires as a tool to collect data 

The statistics used in the data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard 

deviation. The hypothesis was tested by statistical t-test using One-Way ANOVA 

statistical t-test. If differences were found, the pairs were compared by LSD method and 

the hypothesis was tested to find correlation. using Pearson's correlation coefficient. at 

a significance level of 0.05. The results showed that Most of the samples were female. 

Aged between 24-27 years, domiciled in Phichit Province. Most of them are in the 

Faculty of Business Administration, Economics and Communication. have a grade level 

of 3.26-3.50 and have a family income per month 20,001-30,000 baht. The hypothesis 

testing results showed that Naresuan University graduates with different gender, age, 

domicile, grade point average (GPA) had no different effect on their decision to apply for 

work. and Naresuan University graduates who graduated from faculties who graduated 

And different average family incomes per month affect different job application decisions. 

The results of attitude analysis of Naresuan University graduates were related to the 

decision to apply for the position of Special Administrative Service Officers of the Ministry 

of Interior's departments in Phichit Province. found that there was a moderate 

relationship statistically significant at the 0.05 level 

Keywords: Attitude, Decision-making, Special government employee, Epidemic 

situation of coronavirus disease 2019 

 

 



 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยส่งผลใหอ้ตัราการว่างงานเพิม่ขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตลาดแรงงานทัง้การปิดกจิการ การเลกิจา้ง จนแรงงานเกดิการว่างงานเป็นจ านวนมาก (ขอ้มลู
ตลาดแรงงานไทย,2564) จากวกิฤตเิศรษฐกจิท าใหบ้ณัฑติทีเ่พิง่ส าเรจ็การศกึษาในช่วงสถาน 
การณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดร้บัผลกระทบส่งผลใหบ้ณัฑติจบใหม่
อาจตกงานสงูถงึหา้แสนคน(สมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน์,2564) จงึท าใหร้ฐับาลมนีโยบายเพื่อ
ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ 2019 จดัสรรอตัราเขา้สู่หน่วยงานราชการที่
มภีารกจิส าคญัและเรง่ด่วนทัว่ประเทศหรอืหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนกลางทีต่ ัง้อยูใ่นภูมภิาค
ทีเ่ป็นหน่วยปฏบิตั ิทีส่่งผลต่อการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง รวมทัง้ส่วน
ราชการทีใ่หบ้รกิารประชาชน โดยเฉพาะในส่วนภมูภิาค ส าหรบักระทรวงทีม่คีวามต้องการจา้ง
พนกังานราชการเฉพาะกจิ รวม 10,000 อตัรา เพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงาน และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกจิตามนโยบายรฐับาลใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในปัจจุบนั (ไทยรฐัออนไลน์2564ก) ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาทศันคตขิอง
บณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการ
เฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทย ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดัการและวางแผนทรพัยากรบุคคลใน
การรองรบันกัศกึษาทีจ่บใหมเ่ขา้มาท างานในองคก์รของหน่วยงานภาครฐั ต่อไป  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 ทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมคัรเข้าท างาน
ต าแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร 
ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุภมูลิ าเนา คณะทีส่ าเรจ็การศกึษา ระดบั
ผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืนทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างาน
ต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร 
ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

 2. เพื่อศกึษาทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้
ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดั
พจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

          3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดั
กระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 



 

 
สมมติฐานของการวิจยั 

 1.บณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจ
สมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยที่
แตกต่างกนั 

 2. ทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรเขา้
ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยทีไ่ม่แตกต่างกนั  

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อทีไ่ดจ้ากการประเมนิของบุคคล             
ในการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดั
กระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 2019 

 บณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวร หมายถงึ นกัศกึษาปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยันเรศวรที่
ส าเรจ็การศกึษาในปี 2563 ทุกสาขาวชิา 

 การตดัสนิใจ หมายถงึ การสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของ
หน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสั 2019 

          พนกังานราชการเฉพาะกจิสงักดักระทรวงมหาดไทย หมายถงึ อตัราก าลงัพนกังาน
เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรแีละแนวทางทีค่ณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ (คพร.) 
ก าหนดของสงักดักระทรวงมหาดไทย 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตดา้นเนื้อหาการวจิยั การศกึษาครัง้นี้มุง่ศกึษาทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยั
นเรศวรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของ
หน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวร 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุภมูลิ าเนา คณะทีส่ าเรจ็การศกึษา ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่ (GPA) รายไดเ้ฉลีย่
ของครอบครวัต่อเดอืน 2.ทศันคตขิองบณัฑติในการสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการ
เฉพาะกจิ  

 ขอบเขตด้านประชากร ในการศกึษาครัง้นี้ศกึษากลุ่มประชากรที่ส าเรจ็การศกึษาจาก
มหาวทิยาลยันเรศวร ในปีการศกึษา 2563 ทุกสาขาวชิา จ านวน 4,779 คน (ส านักงานวชิาการ
งานทะเบยีน,มหาวทิยาลยันเรศวร, 2564) โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งของบณัฑติ จ านวน 400 คน   

 



 

 
 ขอบเขตดา้นพืน้ทีก่ารวจิยั การศกึษานี้เกบ็ขอ้มลูจากมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดั
พษิณุโลก 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวจิยั งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มลูในเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืน ธนัวาคม 
พ.ศ.2564 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.ทราบถงึปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุภมูลิ าเนา คณะทีส่ าเรจ็การศกึษา ระดบัผลการ
เรยีนเฉลีย่ (GPA) รายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืน ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างาน 
ต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติรช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 2.ทราบถงึทศันคตขิองบณัฑติทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนักงาน
ราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

          3.ทราบถงึขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทย              
ในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

           4.เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเผยแพรใ่หห้น่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานทีส่นใจสามารถ
น าผลการวจิยัไปพฒันาแนวทางในการปรบันโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลในการวางแผน
รองรบัการเพิม่อตัราก าลงัในการสมคัรงานของนกัศกึษาจบใหมใ่นองคก์รได ้ 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

ประชากรศาสตร ์(Demography) มทีีม่าจากภาษากรกี คอื Demo หมายถงึ คน (People) 
และ Graphy หมายถงึ การอธบิาย (Description) เมือ่สองค านี้มารวมกนัจงึหมายถงึ วชิาที่
ศกึษาเกีย่วกบัประชากรมนุษยใ์นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัขนาดโครงสรา้ง อาย ุเพศ การกระจายตวั และ
การเปลีย่นแปลงตลอดจนองคป์ระกอบต่างๆของประชากร 

           วชริวชัร งามละมอ่ม (อ้างถงึใน เปรมกมล หงสย์นต์, 2562 หน้า 10) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะ
ดา้นประชากรศาสตรถ์อืเป็นความหลากหลายและแตกต่างซึง่เกีย่วกบับุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ 
ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน ซึง่ความแตกต่างและหลากหลาย          
ของบุคคลสามารถบ่งชีถ้งึลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนั การตดัสนิใจทีแ่ตกต่าง
กนั มสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืความเป็นมาของบุคคล 

           จากแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตรด์งักล่าวขา้งต้น ผูว้จิยัสามารถสรุปได้ว่า 
ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุภมูลิ าเนา การศกึษา รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 



 

 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าเอาลกัษณะทางประชากรศาสตรด์งักล่าวขา้งตน้มาใชจ้ดัท าเป็นมาตรวดัในขอ้
ค าถามในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตรห์รอืปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา 
รายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน เพื่อใหท้ราบถงึทศันคตแิละการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่ง
พนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ   

             สรอ้ยตระกูล อรรถมานะ (อา้งถงึใน ศณิวชิญ์ เรอืงข า,2560,หน้า 15) ใหค้วามหมาย
ของทศันคตไิวว้่า ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่กดิขึน้มแีนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคลแสดงปฏกิริยิาและกระท าต่อสิง่นัน้ๆ ในทางสนบัสนุนหรอืปฏเิสธ 
ทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองเหน็ได ้แต่สามารถสื่อความหมายดว้ยการแสดงออกจากท่าทาง 
เช่น ทางรา่งกาย หรอืทางสหีน้า เป็นตน้   

            ชชูยั สมทิธไิกร (2561) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคตเิป็นความรูส้กึและความโน้มเอยีงของ
จติใจทีม่ต่ีอผูค้นทีอ่ยูร่อบขา้ง การประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น บุคคล วตัถุ สถานการณ์ต่างๆ ซึง่
บ่งชีว้่าเป็นสิง่ทีพ่อใจหรอืไม่พอใจ ชอบหรอืไมช่อบ เหน็ดว้ยหรอืไมเ่หน็ดว้ย รูส้กึเฉยๆ เป็น
ตวัเชื่อมระหว่างความรู ้และพฤตกิรรม 

             จากแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคตทิีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปไดว้่า ทศันคต ิเป็น
เครือ่งมอืส าหรบัการประเมนิว่าสิง่ใดดหีรอืสิง่ใดไมด่ ีซึง่จะช่วยใหบุ้คคลสามารถปรบัตวัเขา้กบั
สถานการณ์ใหม ่รวมทัง้สามารถแสวงหาสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และหลกีเลีย่งสิง่ทีเ่ป็นโทษแก่ตนเอง 
การทีม่นุษยม์ทีศันคตต่ิอสิง่ต่างๆ ช่วยท าใหก้ารตดัสนิใจในเรือ่งต่างๆ มคีวามง่ายขึน้ รวดเรว็ 
และมคีุณภาพทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึน าเอาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคตดิงักล่าว
ขา้งต้น มาใชจ้ดัท าเป็นมาตรวดัในขอ้ค าถามในส่วนของทศันคตขิองบณัฑติในการสมคัรเขา้ท างาน
ต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร และดา้นโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 

การตดัสนิใจ หมายถงึ กระบวนการในการตดัสนิใจจากหลาย ๆ ทางเลอืกบนพืน้ฐาน
ของขอ้มลูขา่วสาร และประเมนิถงึการบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายเป็นอยา่งดแีลว้ และการตดัสนิใจ
เป็นสิง่ทีส่ าคญัเมือ่เกดิสถานการณ์ต่าง ๆ ตอ้งวเิคราะหถ์งึลกัษณะของปัญหาทีจ่ะตดัสนิใจและ
ท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนเพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการแกไ้ขปัญหาในขณะนัน้ โดยพจิารณา
ถงึผลทีจ่ะเกดิตามมาดว้ย 

วรวทิธิ ์ประสทิธิผ์ล (อา้งถงึใน ธนพฒัน์ แซ่ลี,้ 2562) ไดก้ล่าวว่า การตดัสนิใจ หมายถงึ 
การเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลอืกทีไ่ดผ้่านการประเมนิว่าเป็นความคดิที่



 

 
ดทีีสุ่ดของบุคคล ซึง่ประกอบไปดว้ย การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลูการประเมนิทางเลอืกจนถงึ
การตดัสนิใจเลอืกสิง่ทีด่ทีีสุ่ด 
           จากแนวคดิและทฤษฎกีารตดัสนิใจทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้่า การตดัสนิใจ
เป็นกระบวนการทีน่ าไปสู่การปฏบิตัโิดยเริม่จากการคน้หาทางเลอืก การประเมนิทางเลอืกและ
การเลอืกทางเลอืกประกอบกบัมปัีจจยัดา้นอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบในการตดัสนิใจ ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึน าเอาการตดัสนิใจ ดงักล่าวขา้งตน้มาใชจ้ดัท าเป็นมาตรวดัในขอ้ค าถามในส่วนของการ
ตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวง        
มหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการตดัสนิใจส าหรบันกัศกึษาจบใหม่ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

พรพมิล ชราศกัดิ ์(2563) ท าการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการเลอืกประกอบอาชพีของคน
ว่างงานกรมการจดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ที ่9 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรของคนว่างงาน
ในพืน้ทีก่รมการจดัหางาน กรงุเทพมหานครพืน้ที ่9 ทีม่ ีเพศ อาย ุแตกต่างกนัท าใหก้ารเลอืก
ประกอบอาชพีไมแ่ตกต่างกนั และคนว่างงานทีม่รีะดบัการศกึษา สถานภาพ ประสบการณ์ใน
การท างาน และรายได ้แตกต่างกนั ท าใหก้ารเลอืกประกอบอาชพีแตกต่างกนั และปัจจยัดา้น
พฤตกิรรมในการเลอืกประกอบอาชพี ไดแ้ก่ ดา้นทศันคต ิและดา้นภูมหิลงัครอบครวั ท าใหม้ผีล
ต่อการตดัสนิใจในการเลอืกประกอบอาชพีของคนว่างงานกรงุเทพมหานครพื้นที ่9 

ศุภานัน พุฒตาล (2562) ท าการศกึษาเรือ่ง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้
ท างานทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีพบว่า แรงจงูใจในการตดัสนิใจเขา้สมคัร
ท างาน ดา้นโอกาสในการเจรญิกา้วหน้าและพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาเป็น
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ส่วนในดา้นของสวสัดกิารและค่าตอบแทน อยูใ่นระดบัน้อย
ทีสุ่ด ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายหุรอืประสบการณ์ในการท างาน (จากทีท่ างานเดมิ) 
ลกัษณะองคก์าร (จากทีท่ างานเดมิ) ภมูลิ าเนา และต าแหน่งงานทีส่มคัรแตกต่างกนัมแีรงจงูใจ
ในการตดัสนิใจสมคัรงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

นิตยา ชื่นอารมณ์ (2562) ท าการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการตดัสนิใจ
เลอืกสมคัรงานกบับรษิทัญี่ปุ่ นในเขตวฒันา กรงุเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์
ในดา้นอาย ุรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อายกุารท างานต่างกนั การตดัสนิใจเลอืกสมคัรงานกบับรษิทั
ญีปุ่่ นต่างกนั ดา้นเพศ ระดบัการศกึษาต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกสมคัรงานกบับรษิทัญีปุ่่ นไม่
ต่างกนั ดา้นความมัน่คงในงานส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกสมคัรงานกบับรษิทัญี่ปุ่ นมากทีสุ่ด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นค่านิยม ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นชื่อเสยีงองคก์ร และดา้นโอกาส
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 

ธารณิ ีองัคย์ศ (2563) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความปรารถนาในการ
เลอืกอาชพีของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ปัจจยัในการเลอืกอาชพี



 

 
ของนกัศกึษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก คอื ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี และดา้นลกัษณะงาน 
ตามล าดบั นกัศกึษาหลกัสตูรบญัชสี่วนใหญ่มคีวามปรารถนาในการเลอืกอาชพีรบัราชการ 
รองลงมาเป็นองคก์รระหว่างประเทศ และรฐัวสิาหกจิ ส่วนปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
และดา้นความมัน่คงในการท างานมอีทิธพิลต่อความปรารถนาในเลอืกอาชพีของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี

พรทว ีเถื่อนค าแสน และบุญญรตัน์ สมัพนัธว์ฒันชยั (2559) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง ปัจจยั
ทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการตดัสนิใจเลอืกท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช  อสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกท างานของพนกังานแตกต่างกนั ส่วนดา้นปัจจยัจงูใจมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกท างานของ
พนกังานอยูท่ีร่ะดบัปานกลาง ส่วนดา้นความส าเรจ็ของงาน มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ
เลอืกท างานของพนกังานอยูใ่นระดบัต ่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

วิธีด าเนินการวิจยั 
           การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากบณัฑติมหาวทิยาลยั
นเรศวร ทีส่ าเรจ็การศกึษาในปี พ.ศ.2563 ทุกสาขาวชิา จ านวน 4,779 คน และก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยใชว้ธิกีารค านวณสตูรของ Krejcie&Morgan เท่ากบั 356 ตวัอยา่ง แต่เนื่องจากผูว้จิยัตอ้งการ
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง เพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูส าหรบัการวจิยั
ในครัง้นี้ จงึท าใหค้่าระดบัความเชื่อมัน่เพิม่ขึน้เป็น 95.10 % เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยการสรา้งแบบฟอรม์ออนไลน์กูเกิล้ฟอรม์ (Google form) เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใชว้ธิกีารเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling ) มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.858 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชส้ถติเิชงิอา้งองิเปรยีบเทยีบ 
ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของประชากร ไดแ้ก่ t-test, One-way ANOVA ทดสอบความ
แตกต่างดว้ยวธิ ีLSD (Least Significant Difference) ใชส้ถติเิชงิอา้งองิ เพื่อหาความสมัพนัธ์
ของตวัแปรสองตวัทีอ่สิระต่อกนั หรอืหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู 2 ชุด การวเิคราะหส์ถติิ
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการวิจยั 

         สว่นที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวร  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
อายรุะหว่าง 24-27 ปี มภีูมลิ าเนาอยู่จงัหวดัพจิติร ส่วนใหญ่อยูค่ณะบรหิารธุรกจิเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มรีะดบัผลการเรยีน 3.26-3.50 และมรีายไดข้องครอบครวัต่อเดอืน 20,001-
30,000 บาท  



 

 
         สว่นที ่2 ทศันคตขิองบณัฑติในการสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิ          
พบว่า ภาพรวมของทศันคตขิองบณัฑติในการสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะ
กจิ ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (𝑥̅  = 4.32 , S.D. = 0.37) เมือ่พจิารณารายดา้น 
พบว่า ดา้นลกัษณะงาน มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (𝑥̅  = 4.54 , S.D. = 0.47)
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด (𝑥̅  = 4.29, S.D. = 0.50) 
ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด  (𝑥̅ ̅ = 4.29 , S.D. = 0.48) 
และดา้นโอกาสเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง อยูใ่นระดบัความคดิเหน็มาก  (𝑥̅  = 4.15, S.D.= 0.45) 

         สว่นที ่3 การตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงาน
สงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ในภาพรวมอยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด (𝑥̅  =4.37,           
S.D. = 0.39) 

อภิปรายผล 

จากการศกึษา เรือ่ง ทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
สมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทย          
ในจงัหวดัพจิติร ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 บณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีม่ปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงาน
สงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติรทีแ่ตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลของบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวร ผลการวจิยัพบว่า บณัฑติมหาวทิยาลยั

นเรศวร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 24-27 ปี มภีูมลิ าเนาอยู่จงัหวดัพจิติร ส่วนใหญ่

อยูค่ณะบรหิารธุรกจิเศรษฐศาสตรแ์ละการสื่อสาร มรีะดบัผลการเรยีน 3.26-3.50 และมรีายได้

ของครอบครวัต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ดงันัน้ บณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรทีม่ปัีจจยัส่วน

บุคคลแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงาน

สงักดักระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติรไมแ่ตกต่างกนั ในระดบันยัส าคญั 0.05 สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พรพมิล ชราศกัดิ ์(2563) ไดศ้กึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการเลอืกประกอบอาชพีของคน

ว่างงานกรมการจดัหางานกรงุเทพมหานครพืน้ที ่ 9 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรของคนว่างงาน

ในพืน้ทีก่รมการจดัหางาน กรงุเทพมหานครพืน้ที ่9 ทีม่ ีเพศ อาย ุแตกต่างกนัท าใหก้ารเลอืก

ประกอบอาชพีไมแ่ตกต่างกนัและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภานัน พุฒตาล (2562) ไดศ้กึษา

เรือ่ง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

ทีก่ล่าวว่า เพศ อาย ุภมูลิ าเนา และต าแหน่งงานทีส่มคัรทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจงูใจในการตดัสนิใจ

สมคัรงานไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นคณะทีส่ าเรจ็



 

 
การศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการสมคัรเขา้ท างานที่

แตกต่างกนั 

           จากขอ้สรปุดงักล่าวเหน็ไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุภูมลิ าเนา ระดบัผลการ

เรยีนเฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานไมแ่ตกต่างกนั และปัจจยัส่วน

บุคคล ดา้นคณะทีส่ าเรจ็การศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจสมคัร

เขา้ท างานทีแ่ตกต่างกนั             

           ผลการทดสอบสมมตฐิาน 2 ทศันคตขิองบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวรมคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างานต าแหน่งพนกังานราชการเฉพาะกจิของหน่วยงานสงักดั

กระทรวงมหาดไทยในจงัหวดัพจิติร ภาพรวมมคี่าความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง (R= 0.957 ) 

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธารณิ ีองัคย์ศ (2563) ได้

ท าการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความปรารถนาในการเลอืกอาชพีของนกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีจงัหวดันครราชสมีา พบว่า ปัจจยัในการเลอืกอาชพีของนกัศกึษาหลกัสูตรบญัชสี่วน

ใหญ่ คอื ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธก์บั

เพื่อนรว่มงาน ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี และดา้นลกัษณะงาน ตามล าดบั และยงัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของพรทว ีเถื่อนค าแสน และบุญญรตัน์ สมัพนัธว์ฒันชยั (2559) ไดท้ าการศกึษา

เรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการตดัสนิใจเลอืกท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในนิคม

อุตสาหกรรมเหมราช  อสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง พบว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกท างานของพนกังานแตกต่างกนั ส่วนดา้นปัจจยัจงูใจมผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกท างานของพนกังานอยูท่ีร่ะดบัปานกลาง ส่วนดา้นความส าเรจ็ของงาน มคีวามสมัพนัธต่์อ

การตดัสนิใจเลอืกท างานของพนกังานอยูใ่นระดบัต ่า มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1. หน่วยงานควรจดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความสามคัคี
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และสนบัสนุนใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการวางแผนการท างาน
รว่มกนั   

2. หน่วยงานควรใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังานราชการ 
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้เลีย้งในการเดนิทางไปราชการ และสวสัดกิารอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 



 

 
 3. หน่วยงานควรมกีารปรบัปรงุนโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคล ในกระบวนการ 
สรรหาเพื่อเพิม่อตัราการสมคัรงานของนกัศกึษาจบใหม่ 

 4. หน่วยงานควรส่งเสรมิพนักงานใหไ้ดร้บัการฝึกอบรม ฝึกทกัษะทางดา้นต่างๆอยู่เสมอ 
เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเอง 
อยา่งต่อเนื่อง แสดงใหพ้นกังานเหน็ถงึโอกาสทางดา้นต่างๆ ทีจ่ะไดร้บัในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1.การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะบณัฑติมหาวทิยาลยันเรศวร ทีเ่ป็นผูส้ าเรจ็
การศกึษาในปีการศกึษา 2563 เท่านัน้ ดงันัน้ การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารขยายขอบเขตใน
การศกึษาใหก้วา้งและครอบคลุมยิง่ขึน้ เช่น อาจส ารวจไปยงัมหาวทิยาลยัอื่นหรอืบุคคลทีจ่บ
การศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ท างานมาแลว้ เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ ทศันคตขิองบณัฑติทีม่ ี
หลากหลายมากยิง่ขึน้ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่ 

           2. ควรมกีารปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ารศกึษา เนื่องจากในแต่ละพืน้ทีอ่าจมลีกัษณะการ
ตดัสนิใจหรอืทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีช่ดัเจนในแต่ละพืน้ทีแ่ละไดท้ราบความ
ตอ้งการของบณัฑติไดด้ยีิง่ขึน้และควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีอ่าจจะมผีลต่อการตดัสนิใจ
สมคัรเขา้ท างาน อาท ิเช่น ปัจจยัดา้นบุคคล เช่น ความสนใจ ปัจจยัจงูใจ เป็นตน้ 
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