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ตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิ จของหน่ วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมลิ าเนา
คณะทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) รายได้ของครอบครัวต่อเดือนทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้า
ทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด
พิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และ 3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้า
ทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด
พิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-27 ปี มี
ภูมลิ าเนาอยูใ่ นจังหวัดพิจติ ร ส่วนใหญ่อยูค่ ณะบริหารธุ รกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีระดับ
ผลการเรียน 3.26-3.50 และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท โดยระดับ
ทัศนคติของบัณฑิตในการสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ุดและมีระดับความคิดเห็นการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่ งพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีม่ ี เพศ อายุ
ภูมลิ าเนา ระดับผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานไม่
แตกต่างกัน และบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีจ่ บคณะทีส่ าเร็จการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ของ
ครอบครัวต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานทีแ่ ตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์
ทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจสมัครเข้าทางาน

ตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร
พบว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ทัศนคติ,การตัดสินใจ,พนักงานราชการเฉพาะกิจ,สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์ตลาดแรงงานไทยส่งผลให้อตั ราการว่างงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตลาดแรงงานทัง้ การปิ ดกิจการ การเลิกจ้าง จนแรงงานเกิดการว่างงานเป็ นจานวนมาก (ข้อมูล
ตลาดแรงงานไทย,2564) จากวิกฤติเศรษฐกิจทาให้บณ
ั ฑิตทีเ่ พิง่ สาเร็จการศึกษาในช่วงสถาน
การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ได้รบั ผลกระทบส่งผลให้บณ
ั ฑิตจบใหม่
อาจตกงานสูงถึงห้าแสนคน(สมาคมผูผ้ ลิตข่าวออนไลน์ ,2564) จึงทาให้รฐั บาลมีนโยบายเพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 2019 จัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่
มีภารกิจสาคัญและเร่งด่วนทัวประเทศหรื
่
อหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางทีต่ งั ้ อยูใ่ นภูมภิ าค
ทีเ่ ป็ นหน่วยปฏิบตั ิ ทีส่ ่งผลต่อการแก้ไขปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมันคง
่ รวมทัง้ ส่วน
ราชการทีใ่ ห้บริการประชาชน โดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าค สาหรับกระทรวงทีม่ คี วามต้องการจ้าง
พนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 10,000 อัตรา เพื่อบรรเทาปั ญหาการว่างงาน และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในปั จจุบนั (ไทยรัฐออนไลน์2564ก) ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาทัศนคติของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการ
เฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรบุคคลใน
การรองรับนักศึกษาทีจ่ บใหม่เข้ามาทางานในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ทัศ นคติข องบัณ ฑิต มหาวิท ยาลัย นเรศวรที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจสมัค รเข้า ท างาน
ตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่ วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมลิ าเนา คณะทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับ
ผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) รายได้ของครอบครัวต่อเดือนทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางาน
ตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้า
ทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด
พิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1.บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
สมัครเข้าทางานตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่
แตกต่างกัน
2. ทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจสมัครเข้า
ทางานตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่ วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยทีไ่ ม่แตกต่างกัน
คานิ ยามศัพท์เฉพาะ
ทัศนคติ หมายถึง ความรูส้ กึ ความคิด และความเชื่อทีไ่ ด้จากการประเมินของบุคคล
ในการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส 2019
บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่
สาเร็จการศึกษาในปี 2563 ทุกสาขาวิชา
การตัดสินใจ หมายถึง การสมัครเข้าทางานตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิจของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัส 2019
พนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย หมายถึง อัตรากาลังพนักงาน
เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
กาหนดของสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจยั การศึกษาครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิจของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 2 ปั จจัย ได้แก่ 1.ปั จจัยส่วนบุคคลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้แก่ เพศ อายุ ภูมลิ าเนา คณะทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) รายได้เฉลีย่
ของครอบครัวต่อเดือน 2.ทัศนคติของบัณฑิตในการสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ
ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษากลุ่มประชากรที่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี การศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา จานวน 4,779 คน (สานักงานวิชาการ
งานทะเบียน,มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของบัณฑิต จานวน 400 คน

ขอบเขตด้านพืน้ ทีก่ ารวิจยั การศึกษานี้เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก
ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลในเดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม
พ.ศ.2564
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ภูมลิ าเนา คณะทีส่ าเร็จการศึกษา ระดับผลการ
เรียนเฉลีย่ (GPA) รายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางาน
ตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ รช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
2.ทราบถึงทัศนคติของบัณฑิตทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
3.ทราบถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อการ
ตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
4.เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่ว ยงานทีส่ นใจสามารถ
นาผลการวิจยั ไปพัฒนาแนวทางในการปรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในการวางแผน
รองรับการเพิม่ อัตรากาลังในการสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ในองค์กรได้
วรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ (Demography) มีทม่ี าจากภาษากรีก คือ Demo หมายถึง คน (People)
และ Graphy หมายถึง การอธิบาย (Description) เมือ่ สองคานี้มารวมกันจึงหมายถึง วิชาที่
ศึกษาเกีย่ วกับประชากรมนุ ษย์ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับขนาดโครงสร้าง อายุ เพศ การกระจายตัว และ
การเปลีย่ นแปลงตลอดจนองค์ประกอบต่างๆของประชากร
วชิรวัชร งามละม่อม (อ้างถึงใน เปรมกมล หงส์ยนต์, 2562 หน้า 10) ได้กล่าวว่า ลักษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ถอื เป็ นความหลากหลายและแตกต่างซึง่ เกีย่ วกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ
ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทางาน ซึง่ ความแตกต่างและหลากหลาย
ของบุคคลสามารถบ่งชีถ้ งึ ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกทีแ่ ตกต่างกัน การตัดสินใจทีแ่ ตกต่าง
กัน มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็ นมาของบุคคล
จากแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์ดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ภูมลิ าเนา การศึกษา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน

ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาลักษณะทางประชากรศาสตร์ดงั กล่าวข้างต้นมาใช้จดั ทาเป็ นมาตรวัดในข้อ
คาถามในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติและการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่ง
พนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (อ้างถึงใน ศิณวิชญ์ เรืองขา,2560,หน้า 15) ให้ความหมาย
ของทัศนคติไว้ว่า ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ หนึ่งเป็ นผลมาจากประสบการณ์หรือสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะให้บุคคลแสดงปฏิกริ ยิ าและกระทาต่อสิง่ นัน้ ๆ ในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธ
ทัศนคติเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถสื่อความหมายด้วยการแสดงออกจากท่าทาง
เช่น ทางร่างกาย หรือทางสีหน้า เป็ นต้น
ชูชยั สมิทธิไกร (2561) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็ นความรูส้ กึ และความโน้มเอียงของ
จิตใจทีม่ ตี ่อผูค้ นทีอ่ ยูร่ อบข้าง การประเมินสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เช่น บุคคล วัตถุ สถานการณ์ต่างๆ ซึง่
บ่งชีว้ ่าเป็ นสิง่ ทีพ่ อใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย รูส้ กึ เฉยๆ เป็ น
ตัวเชื่อมระหว่างความรู้ และพฤติกรรม
จากแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติทก่ี ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็ น
เครือ่ งมือสาหรับการประเมินว่าสิง่ ใดดีหรือสิง่ ใดไม่ดี ซึง่ จะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ รวมทัง้ สามารถแสวงหาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์และหลีกเลีย่ งสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษแก่ตนเอง
การทีม่ นุษย์มที ศั นคติต่อสิง่ ต่างๆ ช่วยทาให้การตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ มีความง่ายขึน้ รวดเร็ว
และมีคุณภาพทีด่ ขี น้ึ กว่าเดิม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาแนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติดงั กล่าว
ข้างต้น มาใช้จดั ทาเป็ นมาตรวัดในข้อคาถามในส่วนของทัศนคติของบัณฑิตในการสมัครเข้าทางาน
ตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านโอกาสในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
แนวคิ ดและทฤษฎี การตัดสิ นใจ
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจจากหลาย ๆ ทางเลือกบนพืน้ ฐาน
ของข้อมูลข่าวสาร และประเมินถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้ าหมายเป็ นอย่างดีแล้ว และการตัดสินใจ
เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญเมือ่ เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์ถงึ ลักษณะของปั ญหาทีจ่ ะตัดสินใจและ
ทาความเข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการแก้ไขปั ญหาในขณะนัน้ โดยพิจารณา
ถึงผลทีจ่ ะเกิดตามมาด้วย
วรวิทธิ ์ ประสิทธิ ์ผล (อ้างถึงใน ธนพัฒน์ แซ่ล,้ี 2562) ได้กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง
การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกทีไ่ ด้ผ่านการประเมินว่าเป็ นความคิดที่

ดีทส่ี ุดของบุคคล ซึง่ ประกอบไปด้วย การรับรูป้ ั ญหา การค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือกจนถึง
การตัดสินใจเลือกสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด
จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ
เป็ นกระบวนการทีน่ าไปสู่การปฏิบตั โิ ดยเริม่ จากการค้นหาทางเลือก การประเมินทางเลือกและ
การเลือกทางเลือกประกอบกับมีปัจจัยด้านอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประกอบในการตัดสินใจ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงนาเอาการตัดสินใจ ดังกล่าวข้างต้นมาใช้จดั ทาเป็ นมาตรวัดในข้อคาถามในส่วนของการ
ตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
มหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการตัดสินใจสาหรับนักศึกษาจบใหม่
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรพิมล ชราศักดิ ์ (2563) ทาการศึกษาเรือ่ ง พฤติกรรมการเลือกประกอบอาชีพของคน
ว่างงานกรมการจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 9 พบว่า ปั จจัยด้านประชากรของคนว่างงาน
ในพืน้ ทีก่ รมการจัดหางาน กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 9 ทีม่ ี เพศ อายุ แตกต่างกันทาให้การเลือก
ประกอบอาชีพไม่แตกต่างกัน และคนว่างงานทีม่ รี ะดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ใน
การทางาน และรายได้ แตกต่างกัน ทาให้การเลือกประกอบอาชีพแตกต่างกัน และปั จจัยด้าน
พฤติกรรมในการเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านทัศนคติ และด้านภูมหิ ลังครอบครัว ทาให้มผี ล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพของคนว่างงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
ศุภานัน พุฒตาล (2562) ทาการศึกษาเรือ่ ง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจสมัครเข้า
ทางานทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี พบว่า แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าสมัคร
ทางาน ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าและพัฒนาตนเองอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด รองลงมาเป็ น
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ส่วนในด้านของสวัสดิการและค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับน้อย
ทีส่ ุด ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุหรือประสบการณ์ในการทางาน (จากทีท่ างานเดิม)
ลักษณะองค์การ (จากทีท่ างานเดิม) ภูมลิ าเนา และตาแหน่งงานทีส่ มัครแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจสมัครงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
นิตยา ชื่นอารมณ์ (2562) ทาการศึกษาเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เลือกสมัครงานกับบริษทั ญี่ป่ นุ ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์
ในด้านอายุ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อายุการทางานต่างกัน การตัดสินใจเลือกสมัครงานกับบริษทั
ญีป่ ่ นุ ต่างกัน ด้านเพศ ระดับการศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจเลือกสมัครงานกับบริษทั ญีป่ ่ นุ ไม่
ต่างกัน ด้านความมันคงในงานส่
่
งผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครงานกับบริษทั ญี่ป่ นุ มากทีส่ ุด
รองลงมาได้แก่ ด้านค่านิยม ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านชื่อเสียงองค์กร และด้านโอกาส
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ธาริณี อังค์ยศ (2563) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความปรารถนาในการ
เลือกอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปั จจัยในการเลือกอาชีพ

ของนักศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านความมันคงในการท
่
างาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านลักษณะงาน
ตามลาดับ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีส่วนใหญ่มคี วามปรารถนาในการเลือกอาชีพรับราชการ
รองลงมาเป็ นองค์กรระหว่างประเทศ และรัฐวิสาหกิจ ส่วนปั จจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และด้านความมันคงในการท
่
างานมีอทิ ธิพลต่อความปรารถนาในเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
พรทวี เถื่อนคาแสน และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒ
ั นชัย (2559) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง ปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในนิ คมอุตสาหกรรม
เหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกทางานของพนักงานแตกต่างกัน ส่วนด้านปั จจัยจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกทางานของ
พนักงานอยูท่ ร่ี ะดับปานกลาง ส่วนด้านความสาเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกทางานของพนักงานอยูใ่ นระดับต่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ ใช้กลุ่มตัวอย่างจากบัณฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ทีส่ าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2563 ทุกสาขาวิชา จานวน 4,779 คน และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วธิ กี ารคานวณสูตรของ Krejcie&Morgan เท่ากับ 356 ตัวอย่าง แต่เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง เพื่อเพิม่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลสาหรับการวิจยั
ในครัง้ นี้ จึงทาให้ค่าระดับความเชื่อมันเพิ
่ ม่ ขึน้ เป็ น 95.10 % เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์กูเกิล้ ฟอร์ม (Google form) เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ใช้วธิ กี ารเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive
Sampling ) มีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ 0.858 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิงเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปั จจัยส่วนบุคคลของประชากร ได้แก่ t-test, One-way ANOVA ทดสอบความ
แตกต่างด้วยวิธ ี LSD (Least Significant Difference) ใช้สถิตเิ ชิงอ้างอิง เพื่อหาความสัมพันธ์
ของตัวแปรสองตัวทีอ่ สิ ระต่อกัน หรือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด การวิเคราะห์สถิติ
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 24-27 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่จงั หวัดพิจติ ร ส่วนใหญ่อยูค่ ณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มีระดับผลการเรียน 3.26-3.50 และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 20,00130,000 บาท

ส่วนที่ 2 ทัศนคติของบัณฑิตในการสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ
พบว่า ภาพรวมของทัศนคติของบัณฑิตในการสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะ
กิจ ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ = 4.32 , S.D. = 0.37) เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านลักษณะงาน มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด (𝑥̅ = 4.54 , S.D. = 0.47)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.50)
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด (𝑥̅̅ = 4.29 , S.D. = 0.48)
และด้านโอกาสเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง อยูใ่ นระดับความคิดเห็นมาก (𝑥̅ = 4.15, S.D.= 0.45)
ส่วนที่ 3 การตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด (𝑥̅ =4.37,
S.D. = 0.39)
อภิ ปรายผล
จากการศึกษา เรือ่ ง ทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
สมัครเข้าทางานตาแหน่ งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดพิจติ ร ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่ วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ รทีแ่ ตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนบุคคลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจยั พบว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-27 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่จงั หวัดพิจติ ร ส่วนใหญ่
อยูค่ ณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีระดับผลการเรียน 3.26-3.50 และมีรายได้
ของครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ดังนัน้ บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทีม่ ปี ั จจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันมีการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ รไม่แตกต่างกัน ในระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พรพิมล ชราศักดิ ์ (2563) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง พฤติกรรมการเลือกประกอบอาชีพของคน
ว่างงานกรมการจัดหางานกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 9 พบว่า ปั จจัยด้านประชากรของคนว่างงาน
ในพืน้ ทีก่ รมการจัดหางาน กรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 9 ทีม่ ี เพศ อายุ แตกต่างกันทาให้การเลือก
ประกอบอาชีพไม่แตกต่างกันและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภานัน พุฒตาล (2562) ได้ศกึ ษา
เรือ่ ง แรงจูงใจทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ทีก่ ล่าวว่า เพศ อายุ ภูมลิ าเนา และตาแหน่งงานทีส่ มัครทีแ่ ตกต่างกันมีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
สมัครงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านคณะทีส่ าเร็จ

การศึกษา และรายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการสมัครเข้าทางานที่
แตกต่างกัน
จากข้อสรุปดังกล่าวเห็นได้ว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ภูมลิ าเนา ระดับผลการ
เรียนเฉลีย่ ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครเข้าทางานไม่แตกต่างกัน และปั จจัยส่วน
บุคคล ด้านคณะทีส่ าเร็จการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีต่ ่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจสมัคร
เข้าทางานทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน 2 ทัศนคติของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจสมัครเข้าทางานตาแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพิจติ ร ภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (R= 0.957 )
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของธาริณี อังค์ยศ (2563) ได้
ทาการศึกษาเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความปรารถนาในการเลือกอาชีพของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปั จจัยในการเลือกอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีส่วน
ใหญ่ คือ ด้านความมันคงในการท
่
างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านลักษณะงาน ตามลาดับ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพรทวี เถื่อนคาแสน และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒ
ั นชัย (2559) ได้ทาการศึกษา
เรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในนิ คม
อุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่า ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกทางานของพนักงานแตกต่างกัน ส่วนด้านปั จจัยจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกทางานของพนักงานอยูท่ ร่ี ะดับปานกลาง ส่วนด้านความสาเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกทางานของพนักงานอยูใ่ นระดับต่ า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1. หน่วยงานควรจัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และสนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการทางาน
ร่วมกัน
2. หน่วยงานควรให้ความสาคัญเกีย่ วกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานราชการ
เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางไปราชการ และสวัสดิการอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม

3. หน่วยงานควรมีการปรับปรุงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในกระบวนการ
สรรหาเพื่อเพิม่ อัตราการสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่
4. หน่วยงานควรส่งเสริมพนักงานให้ได้รบั การฝึกอบรม ฝึกทักษะทางด้านต่างๆอยู่เสมอ
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้พนักงานเห็นถึงโอกาสทางด้านต่างๆ ทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเฉพาะบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทีเ่ ป็ นผูส้ าเร็จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2563 เท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการขยายขอบเขตใน
การศึกษาให้กว้างและครอบคลุมยิง่ ขึน้ เช่น อาจสารวจไปยังมหาวิทยาลัยอื่นหรือบุคคลทีจ่ บ
การศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานมาแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติของบัณฑิตทีม่ ี
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
2. ควรมีการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารศึกษา เนื่องจากในแต่ละพืน้ ทีอ่ าจมีลกั ษณะการ
ตัดสินใจหรือทีแ่ ตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละได้ทราบความ
ต้องการของบัณฑิตได้ดยี งิ่ ขึน้ และควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ทีอ่ าจจะมีผลต่อการตัดสินใจ
สมัครเข้าทางาน อาทิ เช่น ปั จจัยด้านบุคคล เช่น ความสนใจ ปั จจัยจูงใจ เป็ นต้น
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