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บทคดัย่อ 

  
การวจิยัครัง้นี้ มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของเจเนอเรชันวาย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการสอบ  
เขา้รบัราชการ ชว่งโรคระบาดโควดิ 19 ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั และศกึษาความตอ้งการ
ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ที่มผีลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 
คอื กลุ่มเจเนอเรชนัวาย (อายุระหว่าง 21 - 37 ปี) จ านวน 400 คน สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุตฐิานด้วยการใช ้
t- test และ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง และท าการทดสอบ 
ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วธิี Least Significant Difference Test หากพบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 ผลการศกึษาวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง
มอีายุระหว่าง 25 – 28 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
พนักงานภาครัฐ/วิสาหกิจ และมีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง  10,000 – 20,000 บาท 
และผลวเิคราะห์ความตอ้งการที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ชว่งโรคระบาดโควดิ 19
ของเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย 
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย ความต้องการ 
ความรกัและสงัคม ความต้องการการได้รบัการยกย่องนับถือ ความต้องการพฒันาศกัยภาพ  
ของตนเอง อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก การทดสอบสมตฐิาน พบว่า เพศ อายุและสถานภาพ 
ที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ที่มีผลต่อความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
สอบเข้ารบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ไม่แตกต่างกนั  ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 



อาชพี และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ที่มีผลต่อความต้องการ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 แตกต่างกัน และ 
ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์ 
กับการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์ 
กบัการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 
 
ค าส าคญั : ความตอ้งการ, การตดัสนิใจ, โรคระบาดโควดิ 19, เจเนอเรชนัวาย  
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ABSTRACT 

 
 The objectives of this research were to study the personal factors classified 
by sex, age, marriage status, education, occupation and salary of Generation Y affecting 
decision making to examination in the civil service career during the COVID-19 pandemic 
of Generation Y in Mueang district of Sukhothai province and study the demand 
of Generation Y affecting decision making to examination in the civil service career. The 
sample group which was 400 who 21 – 37 years old was of Generation Y. Statistically 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation as well as inferential statistics 
including independent t-test and one-way ANOVA to test hypothesis. The LSD was used 
for pairwise comparison coefficient at the 0.05 level of significance 
 The results of research show that the personal factors of information revealed that 
the most was female aged between 25 – 28 years old, status single, level of education 
bachelor degrees the majority occupation were government employee and State 
enterprise employee and income between 10,000 – 20,000 THB. Analyzed of the demand 
of Generation Y affecting decision making to examination in the civil service career during 
the COVID-19 pandemic of Generation Y in Mueang district of Sukhothai province results 
were that Safety or Security Needs was the highest level and level of Physiological Needs, 
Social Needs, Esteem Needs and Self-Actualization was high. The hypothesis testing 
results found that sex, age and marriage status of Generation Y had different affecting 
decision making to examination in the civil service career during the COVID-19 pandemic, 



nevertheless the difference. Education, occupation and salary of Generation Y had 
different affecting decision making to examination in the civil service career during the 
COVID-19 pandemic had different. And the demand of Generation Y in Mueang district 
of Sukhothai province correlation with affecting decision making to examination in the civil 
service career during the COVID-19 pandemic. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  ท าให้กิจการต่าง ๆ ปิดตัวลงและเกิดการเลิกจ้างพนักงาน 
ท าใหเ้กดิการเลกิจา้งงาน ส่งผลให้เกดิอตัราการวา่งงานเพิม่มากขึน้โดยสถานการณ์ดา้นแรงงาน
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 มีผูท้ี่อยู่ในก าลงัแรงงาน จ านวน 38.75 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็น 
ผู้มีงานท า 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.76 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 2.0 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563) พบวา่ ผูม้งีานท าลดลง 7.1 แสนคน
(จาก 38.29 ลา้นคน เป็น 37.58  ลา้นคน) (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2564) 

Generation Y หรือ Gen Y เป็นการแบ่งกลุ่มประชากรด้วยหลักประชากรศาสตร์ 
(Demography) ของนักเศรษฐศาสตร์ โดยได้แบ่งกลุ่ม Gen Y มีอายุระหว่าง 21-37 ปี 
(กรมสุขภาพจติ : 2563) 

จากที่มาและสถานการณ์ปัญหาและความส าคัญที่ ได้กล่าวไปข้างต้น  ผู้ว ิจ ัย 
จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ  
ช่วงโรคระบาดโรควดิ 19 ของเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ที่ท างานเป็น
ลูกจ้างในหน่วยงานของรฐั เอกชน และผูท้ีป่ระกอบอาชพีอสิระ มคีวามตอ้งการสอบรบัราชการ
หรือไม่ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติโรควิด 19 ขึ้น และงานวิจัยฉบับนี้ย ังต้องการให้หน่วยงาน 
ของราชการได้ทราบถึงความต้องการในการสอบรับราชการของกลุ่มเจเนอเรชันวาย 
และให้หน่วยงานราชการมีการวางแผนในด้านการจัดสรรอัตราก าลัง ที่ก าลังจะเกษียณ 
และรองรบัการว่างงานของประชาชนที่ต้องการรบัราชการและนักศกึษาที่พึ่งจบการศกึษาที่
ก าลงัจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน  

 
 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได ้ของเจเนอเรชนัวาย ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการสอบเขา้รบัราชการ ชว่งโรคระบาดโควดิ 19 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั  
 2. เพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบ 
เขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
 
สมมติฐานของการวิจยั  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 ทีแ่ตกต่างกนั  
 2. ความตอ้งการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยัมคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตของการวจิยัไดก้ าหนดขอบเขตการศกึษาใน 4 ดา้น ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 การศกึษาความต้องการที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ช่วงโรคระบาด 
โควดิ 19 ของเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
 2. ขอบเขตด้านประชากรท่ีต้องการศึกษา 
 ประชากรในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย (เกิดในช่วง พ.ศ. 2526 – 2543) ปัจจุบันเป็น 
กลุ่มคนที่มอีายุระหวา่ง 21 – 37 ปี ที่มภูีมลิ าเนาอยู่ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ซึ่งมจี านวน
ทัง้หมด 22,944 คน (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ณ วนัที่ 30 
มถิุนายน 2564)  
 3. ขอบเขตด้านตวัแปร 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม เจเนอเรชนัวาย ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ และทฤษฎลี าดบัข ัน้ความตอ้งการ (Maslow) 
 ตวัแปรตาม การตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ชว่งโรคระบาดโควดิ 19 ของเจเนอเรชนัวาย 
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 งานวจิยันี้ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการจดัท าชว่ง เดอืนสงิหาคม ถงึ ธนัวาคม 2564  
 
 



แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้เป็นแนวทางในการวิจยั 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
 วศิน  สันหก รณ์  2 5 58  (อ้ า ง ใ น  ยุ บ ล  เบ็ญ จร งค์กิ จ , 2542) แนวค ว ามคิด 
ดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งพฤตกิรรมของมนุษย์
ซึ่งอาจจะเกดิขึน้จากปัจจยัภายนอก เชน่ แรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุน้ กล่าวถงึ ประชากรที่
แตกต่างกนั ซึ่งจะน าไปสู่พฤตกิรรมและการตดัสนิใจทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย 
 วชิรว ัชร  งามละม่อม (2558 ) กล่าวว่า  ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
เป็นความหลากหลายดา้นภูมหิลงัของบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้าง
ของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคล  
จากอดตีถงึปัจจุบนั ในหน่วยงานหรอืในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรอืบุคลากร 
ในระดบัต่าง ๆ  ซึ่งมลีกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนัมสีาเหตุมาจากความแตกตา่ง
ทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืภูมหิลงัของบุคคลนัน่เอง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความต้องการ 

เกยีรตพิงษ์ อุดมธนะธรีะ (2018) ไดก้ล่าวถงึทฤษฎลี าดบัข ัน้ความตอ้งการของ Maslow 
(Maslow's Hierarchy of Need) ดงันี้ 

แนวความคิดของ Maslow มองว่ามนุษย์แต่ละคนมีความต้องการที่จะสนอง 
ความต้องการให้กบัตนเองเป็นหลกั ความต้องการของมนุษย์มีมากมายหลายอย่างด้วยกนั  
ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจจากความต้องการพื้นฐานหรือต ่าสุดเสียก่อน จึงจะผ่านขึ้นไป 
ยงัความตอ้งการขัน้สูงตามล าดบัมกีารจดัแบ่งออกเป็น 5 ระดบัชัน้คอื  

ความตอ้งการขัน้ที ่1 ความตอ้งการทางร่างกาย (physiological needs)  
ความตอ้งการขัน้ที ่2 ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (security or safety needs)   
ความตอ้งการขัน้ที ่3 ความตอ้งการความรกัและความเป็นเจา้ของ (belonging and love needs)   
ความตอ้งการขัน้ที ่4 ความตอ้งการการยกย่อง (esteem needs) 
ความตอ้งการขัน้ที ่5 ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ (self-actualization) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
 โกวทิย ์กงัสนนัท์ (2522 อา้งใน จรีนนัท ์ไวยศรสีง, 2552) ไดส้รุปเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ
ไว้ว่าการตดัสินใจจะสะท้อนให้เห็นถงึสภาวะที่ผู้ตดัสินใจมีตวัเลือกหลาย ๆ ตวั และจะต้อง
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการตดัสินใจทางใดทางหนึ่ง เพื่อน าไปสู่การลงมือปฏิบตัิให้บรรลุ
วตัถุประสงคบ์างอย่างทีต่อ้งการ  
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ธนกร จรเอยีด (2562, บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษา เรื่อง การตดัสนิใจเลอืกประกอบ
อาชพีรบัราชการของนักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  ระดบัปริญญาตรีวทิยาเขตหวัหมาก 
ผลการศกึษาวจิยัพบวา่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชีว่งอายุระหวา่ง 21- 23 ปี 



มสีถานภาพโสด มภูีมลิ าเนาส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักศกึษาคณะรฐัศาสตร์ 
มกีารตดัสนิใจเลอืกประกอบอาชพีรบัราชการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาปัจจยัล าดบั
ข ัน้ความต้องการเป็นรายดา้น พบวา่ ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความตอ้งการ
ดา้นสงัคมมคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด และผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ปัจจยัล าดบัข ัน้ความตอ้งการ 
ได้แก่ ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการ  
ดา้นเกยีรตยิศ ความตอ้งการชือ่เสยีงและความตอ้งการดา้นความส าเรจ็ในชวีติ ทีม่คีวามสมัพนัธ ์
ต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชพีรบัราชการของนักศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงระดบั
ปรญิญาตร ีวทิยาเขตหวัหมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

บงกชรตัน์ อคัรศลิป์วงคแ์ละเกษม สวสัด ี(2563, บทคดัย่อ) ท าการศกึษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการเขา้รบัราชการของขา้ราชการกรมบญัชกีลาง ผลการศกึษาวจิยัพบวา่ โดยรวมขา้ราชการ
กรมบญัชกีลางมีแรงจูงใจในการเข้ารับราชการอยู่ในระดับสูงมาก ประชากรส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง มีระดับแรงจูงใจสูงมาก ส่วนเพศชายมีระดบัแรงจูงใจสูงที่สุด ประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 40 ปีขึน้ไป - 50 ปี จบการศกึษาระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตร ีต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
มอีายุราชการมากกว่า 10 ปีขึน้ไป - 15 ปี และมเีงนิเดอืน มากกวา่ 20,000 ขึน้ไป - 30,000 บาท
มแีรงจูงใจในการเขา้รบัราชการมากสุด  

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนมีความส าคัญต่อแรงจูงใจในการเข้ารับราชการของ
ขา้ราชการกรมบญัชกีลาง 3 ล าดบัแรกคือ ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้านผลตอบแทน 
และด้านความส าเร็จในการท างาน จากการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ด้านนโยบายและ  
การบรหิารขององคก์าร ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความส าเรจ็ในการรบัราชการมากทีสุ่ด โดยมคี่าสมัประสทิธิ ์
เพยีรส์นั เป็นบวกและอยู่ในระดบัสูง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัแอลฟา (𝛼) เท่ากบั .01 
และพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นอายุราชการต่างกนั ท าใหแ้รงจูงใจในการเขา้รบัราชการ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชศ้กึษา
ในครัง้นี้  คือ กลุ่มเจอเนอเรชันวาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 22,944 คน 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2564) และค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
สูตรค านวณตามสูตร Taro Yamane ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน โดยการตอบค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist) 



ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความต้องการในการสอบเขา้รบัราชการ เป็นการสร้าง
แบบสอบถามโดยใช้องค์ประกอบของความต้องการ ประกอบด้วย ความต้องการพื้นฐาน
ทางด้านร่างกาย ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย  ความต้องการความรักและสังคม 
ความตอ้งการการไดร้บัการยกย่องนบัถอื ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง จ านวน 23 ขอ้ 
ลกัษณะค าตอบเป็นแบบประเมนิระดบัความต้องการ ตามการจดัล าดบัของลเิคริท์ (Likert Scale)
โดยมเีกณฑก์ารประเมนิระดบัความตอ้งการ ดงันี้ 

ระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  ก าหนดให ้ 5  คะแนน 
ระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัมาก  ก าหนดให ้ 4  คะแนน 
ระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง  ก าหนดให ้ 3  คะแนน 
ระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัน้อย  ก าหนดให ้ 2  คะแนน 
ระดบัความตอ้งการอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  ก าหนดให ้ 1  คะแนน 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ช่วงโรคระบาดโควดิ 19 

โดยการตอบค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist) 
การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความต้องการและการตดัสนิใจ
สอบเข้ารับราชการ จากนัน้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวจิยั สร้างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความต้องการและการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการและตรวจสอบรายละเอียด 
ของแบบสอบถาม ครอบคลุมตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ และน าไปให้อาจารย์ทีป่รกึษาตรวจสอบ 
และน ามาปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษา น าแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไข 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาเรยีบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช ้(Try Out) จ านวน 40 คน 
เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) 
แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึ่งถือว่า 
แบบสอบถามนี้มคีวามเชือ่ถอืได้ สามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลจรงิต่อไป 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมุตฐิานดว้ยการใช ้t-test และ One-way ANOVA  
ผลการทดสอบสมติฐาน 
 สมตฐิานที่ 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั
ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาด 
โควดิ 19 ทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ 
 1.1 เพศที่แตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มผีลต่อ
ความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 ไม่แตกต่างกนั 



 1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มผีลต่อ
ความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 ไม่แตกต่างกนั 
 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
มีผลต่อความต้องการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจสอบเข้ารบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควดิ 19 
ไม่แตกต่างกนั 
 1.4 ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
มผีลต่อความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 แตกต่างกนั 
 1.5 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มผีลต่อ
ความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 แตกต่างกนั 
 1.6 รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
มผีลต่อความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 แตกต่างกนั 

 สมตฐิานที่ 2 : ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
มคีวามสมัพนัธก์บั การตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในชว่งโรคระบาดโควดิ 19 พบวา่ 
 ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ 
 

ผลการวิจยั 

 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญงิ มอีายุระหวา่ง 25 – 28 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานภาครฐั/วสิาหกจิ 
และมรีะดบัรายไดต้่อเดอืนอยู่ระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท  
 ความต้องการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้าร ับราชการ ช่วงโรคระบาด 

โควิด 19 ของเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 
ด้านความต้องการพืน้ฐานทางด้านร่างกาย 
 ผลการศกึษา พบว่า ความตอ้งการพื้นฐานทางด้านร่างกาย อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้  ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการ เนื่ องจาก 
มอีตัราค่าตอบแทนและเงินเดอืนที่แน่นอน อยู่ในระดบัมากที่สุด ล าดบัถดัมาคือ ท่านต้องการ 
สอบเขา้รบัราชการในสายงานที่ตรงกบัวุฒกิารศกึษาทีไ่ด้รบั อยู่ในระดบัมาก ท่านต้องการสอบ
เขา้รบัราชการเนื่องจากมีสวสัดกิารข ัน้พื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการขัน้พื้นฐาน 
ของท่านได้ อยู่ในระดบัมาก ท่านตอ้งการสอบเขา้รบัราชการในหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารประชาชน 



อยู่ในระดบัมาก และท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการเพื่อทดสอบความสามารถของตัวเอง 
อยู่ในระดบัมาก 
ด้านความต้องการความมัน่คงปลอดภยั 
 ผลการศกึษา พบวา่ ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีสุ่ด 
สามารถเรยีงล าดบัจากมากไปน้อยได้ ดงันี้ ท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการ ในต าแหน่งที่มี
ความมัน่คง อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ล าดบัถดัมาคอื ท่านตอ้งการสอบเขา้รบัราชการในหน่วยงาน 
ทีม่รีะบบการท างานทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ท่านตอ้งการสอบเขา้รบัราชการ
เนื่องจากมีสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร บ าเหน็จบ านาญ ฯลฯ 
อยู่ในระดบัมากที่สุด และท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการเนื่องจากมีการปรบัระดบัเลื่อนขัน้
เงนิเดอืนในทุก ๆ ปี อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ด้านความต้องการความรกัและสงัคม 
 ผลการศกึษาพบว่า ความต้องการความรักและสงัคม อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก 
สามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้ ดงันี้  ท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการ ในหน่วยงาน 
ที่เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับถัดมาคือ 
ท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการในหน่วยงานที่หัวหน้างานสามารถชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการ 
ในหน่วยงานที่หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
และท่านคดิว่างานราชการมีระบบการท างานที่สอดคล้องกนัในแต่ละสายงาน ให้ความส าคญั 
กบัทุกคนในองคก์รเท่า ๆ กนั อยู่ในระดบัมาก 
ด้านความต้องการการได้รบัการยกย่องนับถือ 
 ผลการศกึษาพบวา่ ความตอ้งการการไดร้บัการยกย่องนบัถอื อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก 
สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ ดงันี้ ท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการในหน่วยงาน 
ทีผู่บ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างานยอมรบัในความรู้ความสามารถของท่าน อยู่ในระดบัมากที่สุด
ล าดบัถดัมาคอื ท่านต้องการสอบเข้ารบัราชการในหน่วยงานที่ได้รบัการยอมรบัจากประชาชน 
อยู่ในระดบัมากที่สุด ท่านต้องการสอบเขา้รบัราชการเพื่อให้บุคคลรอบขา้งยอมรบัและนับถือ 
ในความสามารถ อยู่ในระดบัมาก ท่านตอ้งการสอบเขา้รบัราชการ เพื่อใหต้นเองมคีุณค่ามเีกยีรติ
และมีต าแหน่งฐานะ อยู่ในระดับมาก และท่านต้องการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานที่ม ี
การยกย่องชมเชยใหร้างวลัเป็นสิง่จูงใจในการท างาน อยู่ในระดบัมาก 
ด้านความต้องการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 ผลการศกึษาพบว่า ความต้องการพฒันาศกัยภาพของตนเอง อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก 
สามารถเรียงล าดบัจากมากไปน้อยได้ ดงันี้  ท่านต้องการรายได้ที่ม ัน่คงและสามารถดูแล
ครอบครวัได ้อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ล าดบัถดัมาคอื ท่านตอ้งการสอบเขา้รบัราชการในหน่วยงาน



ทีม่คีวามกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยนีวตักรรมเพื่อปฏบิตังิานในยุคดจิทิลั อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร อยู่ในระดับมาก ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการเพราะคิดว่าการปฏิบตัิงาน 
ในหน่วยงานราชการมงีานที่ท้าทายความสามารถ อยู่ในระดบัมาก และท่านคดิวา่งานราชการ 
มโีอกาสทีจ่ะมคีวามกา้วหน้าในดา้นต าแหน่ง และค่าตอบแทนมากกวา่อาชพีอื่น ๆ  อยู่ในระดบัมาก 
 ข้อมูลการตัดสินใจสอบเข้าร ับราชการ ช่วงโรคระบาดโควิด 19 ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั  ส่วนมาก
ตดัสนิใจสอบขา้รบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควดิ 19 โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
400 คน ผูท้ี่ตดัสนิใจสอบขา้รบัราชการ มจี านวน 328 คน และผูท้ี่ตดัสนิใจไม่สอบรบัราชการ 
มจี านวน 72 คน 
 

อภิปรายผล 

 
 จากผลการศกึษา เรื่อง ความต้องการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการช่วงโรคระบาด
โควดิ 19 ของเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั สามารถน ามาอภปิรายผล ไดด้งันี้  
 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั ที่แตกต่างกนั 
มีผลต่อความต้องการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจสอบเข้ารบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควดิ 19 
ทีแ่ตกต่างกนั โดยผลของการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายุ และดา้นสถานภาพ 
ทีแ่ตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทัย ที่มผีลต่อความต้องการ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19  ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรพิมล ชราศกัดิ ์(2563) ที่กล่าวว่า ปัจจยัด้านประชากรของ 
คนว่างงานในพื้นที่กรมการจดัหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ที่มี เพศ อายุ แตกต่างกัน 
ท าใหก้ารเลอืกประกอบอาชพีไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบั นภาพร ธะระณีวฒัน์ (2555) 
กล่าวว่า แรงจูงใจในการตดัสนิใจเขา้ท างานในหน่วยงานราชการของคนในยุค Generation Y 
ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ มีระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจ  
เข้าท างานในหน่วยงานราชการที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านระดบัการศกึษา ด้านอาชีพ 
และด้านรายได้ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั ของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั 
ที่มีผลต่อความต้องการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจสอบเข้ารบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควดิ 19 
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของภาคภูม ิสงิหแ์กว้ และคณะ กล่าวว่า ระดบัการศกึษา 
อาชพีที่ประกอบ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ



แตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบั พรพมิล ชราศกัดิ ์(2563) กล่าวว่า ระดบัการศกึษา รายได้ 
แตกต่างกนัท าใหก้ารเลอืกประกอบอาชพีแตกต่างกนั 

ความตอ้งการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มคีวามสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19  โดยผลการวิจัยพบว่า 
ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ ์
กบัการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควดิ 19 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ธนกร จรเอียด (2562) ที่กล่าวว่า ปัจจัยล าดับข ัน้ความต้องการ ได้แก่  ความต้องการ 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสงัคม ความตอ้งการดา้นเกยีรตยิศ ความตอ้งการ
ชื่อเสียงและความต้องการด้านความส าเร็จในชวีิต ที่มีความสัมพนัธ์ต่อการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชพีรบัราชการของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์กบัหน่วยงาน
ราชการ ในดา้นความตอ้งการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ ในช่วงโรคระบาดโควดิ 19
ซึ่งกลุ่มเจเนอเรชนัวาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั มคีวามต้องการในรายได้ที่ม ัน่คงและ
สามารถดูแลครอบครวัได้ ประกอบกบัต้องการสอบเขา้รบัราชการในต าแหน่งที่มคีวามมัน่คง  
ซึ่งเป็นปัจจัยข ัน้พื้นฐานในการด ารงชีวิตเพื่อให้อยู่รอด ดังนัน้ หน่วยงานราชการจึงต้อง  
ใหค้วามส าคญักบัสิง่เหล่านี้เพื่อตอบสนองความตอ้งการและดงึดูดใหผู้ท้ีม่คีวามรู้ความสามารถ 
ในสายงานวชิาชพีเฉพาะและสายงานทัว่ไป ที่หน่วยงานราชการยงัขาดแคลนตดัสนิใจเขา้มา
สอบแข่งขนัรบัราชการ เนื่องจากมรีายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมัน่คง เพื่อที่หน่วยงาน
ราชการจะสามารถพฒันาและมคีวามกา้วหน้ามากยิง่ขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารขยายขอบเขตการศกึษา เช่น ศกึษาถงึความต้องการ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ท าการศึกษาถึงความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชันต่าง ๆ 
ขยายขอบเขตในด้านพื้นที่ และศึกษาในช่วงสถานการณ์ปกติที่ไม่มีการแพร่ระบาดของ  
โรคโควดิ 19 เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มูลความตอ้งการในการสอบเขา้รบัราชการทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ทีอ่าจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ เช่น 
ด้านทศันคต ิด้านแรงจูงใจ ด้านพฤตกิรรม เป็นต้น เพื่อให้ทราบถงึตวัแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ  
การตดัสนิใจสอบเขา้รบัราชการ และมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพื่อใหท้ราบถงึขอ้มูลในเชงิลกึมากขึน้ 
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