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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับ การศึก ษา อาชีพ รายได้ ข องเจเนอเรชัน วาย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจในการสอบ
เข้ารับราชการ ช่วงโรคระบาดโควิด 19 ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และศึกษาความต้องการ
ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ที่มผี ลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือ กลุ่มเจเนอเรชันวาย (อายุระหว่าง 21 - 37 ปี ) จานวน 400 คน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุตฐิ านด้วยการใช้
t-test และ One-way ANOVA ส าหรับ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า ง และท าการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วธิ ี Least Significant Difference Test หากพบว่ามีค วามแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.05
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็ นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 25 – 28 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนั ก งานภาครัฐ /วิส าหกิจ และมีร ะดับ รายได้ต่ อ เดือ นอยู่ ร ะหว่ า ง 10,000 – 20,000 บาท
และผลวิเคราะห์ความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ช่วงโรคระบาดโควิด 19
ของเจเนอเรชัน วาย ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย ความต้อ งการความมัน่ คงปลอดภัย
อยู่ ใ นระดับ ความคิด เห็น มากที่สุ ด ความต้อ งการพื้น ฐานทางด้า นร่า งกาย ความต้อ งการ
ความรักและสังคม ความต้องการการได้รบั การยกย่องนับถือ ความต้องการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก การทดสอบสมติฐาน พบว่า เพศ อายุและสถานภาพ
ที่แ ตกต่ า งกัน ของกลุ่ ม เจเนอเรชัน วาย ที่มีผ ลต่ อ ความต้อ งการที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจ
สอบเข้ารับ ราชการ ในช่ว งโรคระบาดโควิด 19 ไม่ แตกต่า งกัน ปั จจัย ด้า นระดับการศึกษา

อาชีพ และรายได้ต่ อเดือนที่แตกต่ างกัน ของกลุ่ มเจเนอเรชัน วาย ที่มีผลต่อ ความต้อ งการ
ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจสอบเข้า รับ ราชการ ในช่ว งโรคระบาดโควิด 19 แตกต่ า งกัน และ
ความต้อ งการของกลุ่ ม เจเนอเรชัน วาย ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย มีค วามสัม พัน ธ์
กับ การตัด สิ น ใจสอบเข้ า รับ ราชการ ในช่ ว งโรคระบาดโควิด 19 ซึ่ ง ผลการวิจ ัย พบว่ า
ความต้อ งการของกลุ่ ม เจเนอเรชัน วาย ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย มีค วามสัม พัน ธ์
กับการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19
คาสาคัญ : ความต้องการ, การตัดสินใจ, โรคระบาดโควิด 19, เจเนอเรชันวาย
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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.
Keyword : Demand, Decision, COVID-19 pandemic, Generation Y

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้ ร ับ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิด 19 ส่ ง ผลกระทบ
ต่อ ระบบเศรษฐกิจ เป็ น อย่ า งมาก ท าให้กิจการต่าง ๆ ปิ ดตัวลงและเกิดการเลิกจ้างพนักงาน
ทาให้เกิดการเลิกจ้างงาน ส่งผลให้เกิดอัตราการว่างงานเพิม่ มากขึน้ โดยสถานการณ์ดา้ นแรงงาน
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564 มีผทู้ ่อี ยู่ในกาลังแรงงาน จานวน 38.75 ล้านคน ในจานวนนี้เป็ น
ผู้มีง านท า 37.58 ล้า นคน ผู้ว่ า งงาน 0.76 ล้ า นคน คิด เป็ น อัต ราการว่ า งงานร้ อ ยละ 2.0
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563) พบว่า ผูม้ งี านทาลดลง 7.1 แสนคน
(จาก 38.29 ล้านคน เป็ น 37.58 ล้านคน) (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2564)
Generation Y หรือ Gen Y เป็ น การแบ่ ง กลุ่ ม ประชากรด้ ว ยหลัก ประชากรศาสตร์
(Demography) ของนั ก เศรษฐศาสตร์ โดยได้ แ บ่ ง กลุ่ ม Gen Y มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 21-37 ปี
(กรมสุขภาพจิต : 2563)
จากที่ ม าและสถานการณ์ ปั ญหาและความส าคัญ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น ผู้ ว ิ จ ั ย
จึ ง ต้ อ งการศึก ษาเกี่ ย วกับ ความต้ อ งการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจสอบเข้ า รับ ราชการ
ช่วงโรคระบาดโรควิด 19 ของเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่ทางานเป็ น
ลูกจ้างในหน่ วยงานของรัฐ เอกชน และผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพอิสระ มีความต้องการสอบรับราชการ
หรือ ไม่ เมื่อ เกิด ภาวะวิก ฤติโ รควิด 19 ขึ้น และงานวิจ ัย ฉบับ นี้ ย ัง ต้ อ งการให้ ห น่ ว ยงาน
ของราชการได้ ท ราบถึง ความต้ อ งการในการสอบรับ ราชการของกลุ่ ม เจเนอเรชัน วาย
และให้ ห น่ ว ยงานราชการมีก ารวางแผนในด้ า นการจัด สรรอัต ราก าลัง ที่ก าลัง จะเกษี ย ณ
และรองรับการว่างงานของประชาชนที่ต้องการรับราชการและนักศึกษาที่พ่งึ จบการศึกษาที่
กาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึกษาปั จ จัยส่ วนบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ
รายได้ ของเจเนอเรชันวาย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการสอบเข้ารับราชการ ช่วงโรคระบาดโควิด 19
ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อ ศึก ษาความต้ อ งการของกลุ่ ม เจเนอเรชัน วาย ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจสอบ
เข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ต่อความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตของการวิจยั ได้กาหนดขอบเขตการศึกษาใน 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ช่วงโรคระบาด
โควิด 19 ของเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
2. ขอบเขตด้านประชากรที่ต้องการศึกษา
ประชากรในกลุ่ ม เจเนอเรชันวาย
่
(เกิด ในช่ว ง พ.ศ. 2526 – 2543) ปั จ จุ บ ัน เป็ น
กลุ่มคนที่มอี ายุระหว่าง 21 – 37 ปี ที่มภี ูมลิ าเนาอยู่ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีจานวน
ทัง้ หมด 22,944 คน (ข้อ มู ล จาก กรมการปกครอง ส านัก บริหารการทะเบีย น ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2564)
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม เจเนอเรชันวาย ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และทฤษฎีลาดับขันความต้
้
องการ (Maslow)
ตัวแปรตาม การตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ช่วงโรคระบาดโควิด 19 ของเจเนอเรชันวาย
ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
งานวิจยั นี้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการจัดทาช่วง เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2564

แนวคิ ดและทฤษฎีที่ใช้เป็ นแนวทางในการวิ จยั
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
วศิ น สั น ห ก รณ์ 2 5 58 (อ้ า ง ใ น ยุ บ ล เ บ็ ญ จ ร ง ค์ กิ จ , 2542) แ น วค ว า ม คิ ด
ด้านประชากรศาสตร์เป็ นทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับหลักการเป็ นเหตุเป็ นผล ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์
ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ จากปั จจัยภายนอก เช่น แรงบังคับจากภายนอกมากระตุน้ กล่าวถึง ประชากรที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะนาไปสู่พฤติกรรมและการตัดสินใจทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย
วชิ ร วั ช ร งามละม่ อ ม (2558) กล่ า วว่ า ลั ก ษณะทางด้ า นประชากรศาสตร์
เป็ นความหลากหลายด้านภูมหิ ลังของบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้าง
ของร่างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคล
จากอดีตถึงปั จจุบนั ในหน่ วยงานหรือในองค์ กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากร
ในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกทีแ่ ตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่าง
ทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมหิ ลังของบุคคลนันเอง
่
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2018) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลาดับขันความต้
้
องการของ Maslow
(Maslow's Hierarchy of Need) ดังนี้
แนวความคิ ด ของ Maslow มองว่ า มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะสนอง
ความต้องการให้กบั ตนเองเป็ นหลัก ความต้องการของมนุ ษย์มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน
ซึ่ง ต้อ งได้ร ับความพึงพอใจจากความต้อ งการพื้น ฐานหรือ ต่ า สุ ดเสียก่ อ น จึงจะผ่า นขึ้น ไป
ยังความต้องการขัน้ สูงตามลาดับมีการจัดแบ่งออกเป็ น 5 ระดับชันคื
้ อ
ความต้องการขัน้ ที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs)
ความต้องการขัน้ ที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและมันคง
่ (security or safety needs)
ความต้องการขัน้ ที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (belonging and love needs)
ความต้องการขัน้ ที่ 4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs)
ความต้องการขัน้ ที่ 5 ความต้องการความสาเร็จในชีวติ (self-actualization)
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
โกวิทย์ กังสนันท์ (2522 อ้างใน จีรนันท์ ไวยศรีสง, 2552) ได้สรุปเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ไว้ว่าการตัดสินใจจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ผู้ตดั สินใจมีตวั เลือกหลาย ๆ ตัว และจะต้อง
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง เพื่อ นาไปสู่การลงมือปฏิบตั ิให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางอย่างทีต่ อ้ งการ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ธนกร จรเอียด (2562, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริญญาตรีวทิ ยาเขตหัวหมาก
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูท้ ต่ี อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีชว่ งอายุระหว่าง 21- 23 ปี

มีสถานภาพโสด มีภู มลิ าเนาส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็ นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปั จจัยลาดับ
ขัน้ ความต้องการเป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยและความต้องการ
ด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยสูงทีส่ ุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยลาดับขัน้ ความต้องการ
ได้แ ก่ ความต้ อ งการด้า นความมันคงปลอดภั
่
ย ความต้อ งการด้ า นสัง คม ความต้ อ งการ
ด้านเกียรติยศ ความต้องการชือ่ เสียงและความต้องการด้านความสาเร็จในชีวติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหงระดับ
ปริญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
บงกชรัตน์ อัครศิลป์ วงค์และเกษม สวัสดี (2563, บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจ
ในการเข้ารับราชการของข้าราชการกรมบัญชีกลาง ผลการศึกษาวิจยั พบว่า โดยรวมข้าราชการ
กรมบัญ ชีก ลางมีแ รงจูง ใจในการเข้ารับราชการอยู่ ในระดับสู งมาก ประชากรส่ว นใหญ่ เป็ น
เพศหญิง มีร ะดับแรงจู งใจสู ง มาก ส่ว นเพศชายมีระดับ แรงจูง ใจสูง ที่สุด ประชากรที่มีอ ายุ
มากกว่า 40 ปี ขน้ึ ไป - 50 ปี จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี ตาแหน่งประเภทอานวยการ
มีอายุราชการมากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป - 15 ปี และมีเงินเดือน มากกว่า 20,000 ขึน้ ไป - 30,000 บาท
มีแรงจูงใจในการเข้ารับราชการมากสุด
ปั จ จัย จู ง ใจและปั จ จัย ค้ า จุ น มีค วามส าคัญ ต่ อ แรงจู ง ใจในการเข้า รั บ ราชการของ
ข้าราชการกรมบัญชีกลาง 3 ลาดับแรกคือ ด้านความมันคงในการท
่
างาน ด้านผลตอบแทน
และด้า นความส าเร็จ ในการท างาน จากการศึก ษาความสัม พัน ธ์พ บว่า ด้า นนโยบายและ
การบริหารขององค์การ ด้านความมันคงในการท
่
างาน และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จในการรับราชการมากทีส่ ุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
เพียร์สนั เป็ นบวกและอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับแอลฟา (𝛼) เท่ากับ .01
และพบว่า ปั จจัยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอายุราชการต่างกัน ทาให้แรงจูงใจในการเข้ารับราชการ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ น การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ศกึ ษา
ในครัง้ นี้ คือ กลุ่ ม เจอเนอเรชัน วาย ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย จ านวน 22,944 คน
(ส านั ก บริห ารการทะเบีย น กรมการปกครอง, 2564) และค านวณกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยใช้
สูตรคานวณตามสูตร Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั เป็ นแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยการตอบคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการสอบเข้ารับราชการ เป็ นการสร้าง
แบบสอบถามโดยใช้อ งค์ป ระกอบของความต้อ งการ ประกอบด้วย ความต้อ งการพื้น ฐาน
ทางด้ า นร่ า งกาย ความต้อ งการความมัน่ คงปลอดภัย ความต้อ งการความรัก และสัง คม
ความต้องการการได้รบั การยกย่องนับถือ ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จานวน 23 ข้อ
ลักษณะคาตอบเป็ นแบบประเมินระดับความต้องการ ตามการจัดลาดับของลิเคริ ์ท (Likert Scale)
โดยมีเกณฑ์การประเมินระดับความต้องการ ดังนี้
ระดับความต้องการอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
กาหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความต้องการอยู่ในระดับมาก
กาหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
กาหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความต้องการอยู่ในระดับน้อย
กาหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความต้องการอยู่ในระดับน้อยทีส่ ุด
กาหนดให้ 1 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ช่วงโรคระบาดโควิด 19
โดยการตอบคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องความต้องการและการตัดสินใจ
สอบเข้ารับราชการ จากนัน้ นามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใ ช้ในการวิจยั สร้า งแบบสอบถาม
เกี่ย วกับ ความต้ อ งการและการตัด สิน ใจสอบเข้า รับ ราชการและตรวจสอบรายละเอีย ด
ของแบบสอบถาม ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และนาไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบ
และนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษาเรียบร้อยแล้ว นาไปทดลองใช้ (Try Out) จานวน 40 คน
เพื่อหาคุ ณ ภาพของเครื่องมือโดยการหาค่า ความเชื่อ ถือได้ข องแบบสอบถาม (Reliability)
แบบ Cronbach’s Alpha ได้ค่าสัม ประสิท ธิ ์แอลฟาของครอนบาค ไม่น้อ ยกว่า 0.7 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มคี วามเชือ่ ถือได้ สามารถนาไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมุตฐิ านด้วยการใช้ t-test และ One-way ANOVA
ผลการทดสอบสมติ ฐาน
สมติฐานที่ 1 : ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาด
โควิด 19 ทีแ่ ตกต่างกัน พบว่า
1.1 เพศที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีผลต่อ
ความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ไม่แตกต่างกัน

1.2 อายุทแ่ี ตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีผลต่อ
ความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ไม่แตกต่างกัน
1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ของกลุ่ม เจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
มีผลต่อ ความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19
ไม่แตกต่างกัน
1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
มีผลต่อความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 แตกต่างกัน
1.5 อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีผลต่อ
ความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 แตกต่างกัน
1.6 รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
มีผลต่อความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 แตกต่างกัน
สมติฐานที่ 2 : ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 พบว่า
ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ
ผลการวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 28 ปี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานภาครัฐ/วิสาหกิจ
และมีระดับรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท
ความต้ อ งการที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจสอบเข้ า รับ ราชการ ช่ ว งโรคระบาด
โควิ ด 19 ของเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ด้านความต้องการพืน้ ฐานทางด้านร่างกาย
ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
สามารถเรีย งล าดับ จากมากไปน้ อ ยได้ ดัง นี้ ท่ า นต้ อ งการสอบเข้า รับ ราชการ เนื่ อ งจาก
มีอตั ราค่าตอบแทนและเงินเดือนที่แน่ นอน อยู่ในระดับมากที่สุด ลาดับถัดมาคือ ท่านต้องการ
สอบเข้ารับราชการในสายงานที่ตรงกับวุฒกิ ารศึกษาทีไ่ ด้รบั อยู่ในระดับมาก ท่านต้องการสอบ
เข้ารับราชการเนื่องจากมีสวัสดิการขัน้ พื้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการขัน้ พื้นฐาน
ของท่านได้ อยู่ในระดับมาก ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการในหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการประชาชน

อยู่ในระดับ มาก และท่ านต้อ งการสอบเข้ารับ ราชการเพื่อทดสอบความสามารถของตัวเอง
อยู่ในระดับมาก
ด้านความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย
ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย อยู่ในระดับความคิดเห็นมากทีส่ ุด
สามารถเรียงลาดับจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการ ในตาแหน่ งที่มี
ความมันคง
่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ลาดับถัดมาคือ ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการในหน่ วยงาน
ทีม่ รี ะบบการทางานทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการ
เนื่ องจากมีสวัสดิการ ค่ ารักษาพยาบาล ค่ าเช่าบ้าน ค่ าเล่ าเรียนบุ ตร บ าเหน็ จบ านาญ ฯลฯ
อยู่ในระดับมากที่สุด และท่านต้องการสอบเข้ารับราชการเนื่องจากมีการปรับระดับเลื่อนขัน้
เงินเดือนในทุก ๆ ปี อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ด้านความต้องการความรักและสังคม
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการความรักและสังคม อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
สามารถเรียงลาดับจากมากไปน้ อ ยได้ ดังนี้ ท่ านต้องการสอบเข้ารับ ราชการ ในหน่ วยงาน
ที่เ พื่อ นร่ ว มงานให้ ค วามร่ ว มมือ ในการปฏิบ ัติง าน อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ล าดับ ถัด มาคือ
ท่า นต้อ งการสอบเข้า รับ ราชการในหน่ ว ยงานที่ห ัว หน้ า งานสามารถชี้แ นะแนวทางในการ
ปฏิบ ัติง านและให้ ค าปรึก ษาได้ อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ท่ า นต้ อ งการสอบเข้า รับ ราชการ
ในหน่ ว ยงานที่ห ัว หน้ า งานเพื่ อ นร่ ว มงานมีม นุ ษ ย์ส ัม พัน ธ์ท่ีดีต่ อ กัน อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
และท่านคิดว่างานราชการมีระบบการทางานที่สอดคล้องกันในแต่ละสายงาน ให้ความสาคัญ
กับทุกคนในองค์กรเท่า ๆ กัน อยู่ในระดับมาก
ด้านความต้องการการได้รบั การยกย่องนับถือ
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการได้รบั การยกย่องนับถือ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
สามารถเรียงลาดับจากมากไปน้ อยได้ ดัง นี้ ท่า นต้อ งการสอบเข้า รับ ราชการในหน่ วยงาน
ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้างานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด
ลาดับถัดมาคือ ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการในหน่ วยงานที่ได้รบั การยอมรับจากประชาชน
อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้บุคคลรอบข้างยอมรับและนับถือ
ในความสามารถ อยู่ในระดับมาก ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการ เพื่อให้ตนเองมีคุณค่ามีเกียรติ
และมีตาแหน่ ง ฐานะ อยู่ ในระดับมาก และท่ า นต้อ งการสอบเข้า รับราชการในหน่ วยงานที่มี
การยกย่องชมเชยให้รางวัลเป็ นสิง่ จูงใจในการทางาน อยู่ในระดับมาก
ด้านความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
สามารถเรียงล าดับ จากมากไปน้ อ ยได้ ดัง นี้ ท่ านต้อ งการรายได้ท่ีม นคงและสามารถดู
ั่
แล
ครอบครัวได้ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ลาดับถัดมาคือ ท่านต้องการสอบเข้ารับราชการในหน่วยงาน

ทีม่ คี วามก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อปฏิบตั งิ านในยุคดิจทิ ลั อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
ท่ า นต้ อ งการสอบเข้ า รับ ราชการในหน่ ว ยงานที่ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพ
ของบุค ลากร อยู่ ในระดับมาก ท่า นต้อ งการสอบเข้ารับราชการเพราะคิด ว่า การปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานราชการมีงานที่ท้าทายความสามารถ อยู่ในระดับมาก และท่านคิดว่างานราชการ
มีโอกาสทีจ่ ะมีความก้าวหน้าในด้านตาแหน่ง และค่าตอบแทนมากกว่าอาชีพอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
ข้ อ มู ล การตัด สิ น ใจสอบเข้ า รับ ราชการ ช่ ว งโรคระบาดโควิ ด 19 ของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่ม เจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือ ง จัง หวัด สุโ ขทัย ส่ ว นมาก
ตัดสินใจสอบข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 โดยจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด
400 คน ผูท้ ่ตี ดั สินใจสอบข้ารับราชการ มีจานวน 328 คน และผูท้ ่ตี ดั สินใจไม่สอบรับราชการ
มีจานวน 72 คน
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง ความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการช่วงโรคระบาด
โควิด 19 ของเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สามารถนามาอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อ ความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยผลของการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ และด้านสถานภาพ
ทีแ่ ตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ที่มผี ลต่อความต้องการ
ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจสอบเข้า รับ ราชการ ในช่ ว งโรคระบาดโควิด 19 ไม่ แ ตกต่ า งกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรพิม ล ชราศักดิ ์ (2563) ที่กล่าวว่า ปั จจัยด้านประชากรของ
คนว่างงานในพื้น ที่กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ที่มี เพศ อายุ แตกต่างกัน
ทาให้การเลือกประกอบอาชีพไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ นภาพร ธะระณีวฒ
ั น์ (2555)
กล่าวว่า แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าทางานในหน่ วยงานราชการของคนในยุค Generation Y
ในส่ ว นของปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ มีร ะดับ แรงจู ง ใจในการตัด สิน ใจ
เข้า ท างานในหน่ ว ยงานราชการที่ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ส่วนปั จจัยด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ
และด้านรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ที่มีผลต่อความต้องการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของภาคภูมิ สิงห์แก้ว และคณะ กล่าวว่า ระดับการศึกษา
อาชีพ ที่ป ระกอบ มีความคิดเห็น เกี่ย วกับปั จ จัย ที่มีผลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กประกอบอาชีพ

แตกต่างกัน และยังสอดคล้อ งกับ พรพิมล ชราศักดิ ์ (2563) กล่าวว่า ระดับการศึกษา รายได้
แตกต่างกันทาให้การเลือกประกอบอาชีพแตกต่างกัน
ความต้องการของกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความสัมพันธ์
กับ การตัด สิ น ใจสอบเข้า รับ ราชการ ในช่ ว งโรคระบาดโควิด 19 โดยผลการวิจ ัย พบว่ า
ความต้อ งการของกลุ่ ม เจเนอเรชัน วาย ในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด สุ โ ขทั ย มีค วามสัม พัน ธ์
กับการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธนกร จรเอีย ด (2562) ที่ก ล่ า วว่ า ปั จ จัย ล าดับ ขัน้ ความต้ อ งการ ได้ แ ก่ ความต้ อ งการ
ด้านความมันคงปลอดภั
่
ย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านเกียรติยศ ความต้องการ
ชื่อ เสียงและความต้องการด้า นความสาเร็จ ในชีว ิต ที่มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การตัดสิน ใจเลือ ก
ประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กบั หน่วยงาน
ราชการ ในด้านความต้องการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ ในช่วงโรคระบาดโควิด 19
ซึ่งกลุ่มเจเนอเรชันวาย ในอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีค วามต้องการในรายได้ท่มี นคงและ
ั่
สามารถดูแลครอบครัวได้ ประกอบกับต้องการสอบเข้ารับราชการในตาแหน่ งที่มคี วามมันคง
่
ซึ่ง เป็ น ปั จ จัย ขัน้ พื้น ฐานในการด ารงชีว ิต เพื่อ ให้อ ยู่ ร อด ดัง นัน้ หน่ ว ยงานราชการจึง ต้อ ง
ให้ความสาคัญกับสิง่ เหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการและดึงดูดให้ผทู้ ม่ี คี วามรู้ความสามารถ
ในสายงานวิชาชีพเฉพาะและสายงานทัวไป
่ ที่หน่ วยงานราชการยังขาดแคลนตัดสินใจเข้ามา
สอบแข่งขันรับราชการ เนื่องจากมีรายได้ท่เี พียงพอต่อการใช้จ่ายและมันคง
่ เพื่อที่ หน่ วยงาน
ราชการจะสามารถพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษา เช่น ศึกษาถึงความต้องการ
ของนั กศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ท าการศึก ษาถึ ง ความต้ องการของกลุ่ ม เจเนอเรชันต่ า ง ๆ
ขยายขอบเขตในด้ า นพื้น ที่ และศึก ษาในช่ว งสถานการณ์ ป กติท่ีไ ม่ มีก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด 19 เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการในการสอบเข้ารับราชการทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ทีอ่ าจจะส่งผลต่อการตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ เช่น
ด้านทัศนคติ ด้านแรงจูงใจ ด้านพฤติกรรม เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจสอบเข้ารับราชการ และมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในเชิงลึกมากขึน้
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