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DECISION MAKING IN GOVERNMENT OFFICE OF UNDERGRADUATE
STUDENTS IN RAMKHAMHAENG UNIVERSITY AT HUAMARK CAMPUS
ธนกร จรเอียด
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ภูมิลาเนา คณะ/สาขาวิชาและเกรดเฉลี่ยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก 2) เพื่อศึกษาปั จจัย
ลาดับขั้นความต้องการ ได้แก่ ปั จจัยด้านร่ างกาย ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสังคม ด้าน
เกียรติยศ ชื่อเสี ยงและด้านความสาเร็ จในชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบ
อาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก เป็ น
การวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษา คื อ นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ทุกเพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา
คณะ/สาขาวิชาและเกรดเฉลี่ย มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่าน
การทดสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
ค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ 0.854 เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสิ ติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง
เดี ยว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเที ยบรายคู่ โดยใช้วิธี
LSD และสถิ ติ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผล
การศึกษา พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21- 23 ปี มี
สถานภาพโสด มีภูมิลาเนาส่ วนใหญ่ในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร เป็ นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เกรด
เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 2.00 – 2.50 มีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาปั จจัยลาดับขั้นความต้องการเป็ นรายด้าน พบว่า ความต้องการด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยและความต้องการด้านสังคมมีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
นักศึ กษามหาวิ ทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ที่ มีภูมิลาเนา คณะ/
สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพรับราชการต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยลาดับขั้นความต้องการได้แก่ ความต้องการ
ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านเกียรติยศ ความต้องการ
ชื่ อ เสี ยงและความต้อ งการด้า นความส าเร็ จ ในชี วิ ต ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ ก
ประกอบอาชี พรั บราชการของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขต
หัวหมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บทนา
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การ
บริ โภค และการกระจายสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ และหน่วยเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งออกได้
เป็ น หน่วยครัวเรื อน หน่วยธุ รกิจ และหน่วยรัฐบาล หน่วยครัวเรื อนทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริ โภค ใน
ขณะเดี ยวกันก็ทาหน้าที่เป็ นเจ้าของปั จจัยการผลิต ด้วยหน่ วยธุ รกิ จทาหน้าที่หลักในการผลิต
สิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ส่ วนหน่วยรัฐบาลทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผน วางระเบียบ
กฎเกณฑ์ และควบคุมดูแลการดาเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของหน่ วยต่าง ๆ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่ งแต่ละหน่วยเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องหรื อเชื่อมโยง
กันกับหน่ วยเศรษฐกิ จอื่ น ๆ โดยจะเรี ยกความสัมพันธ์แบบนี้ ว่า กระแสไหลเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ
โดยการให้ได้มาซึ่ งกระแสเงินสดรับของภาคครัวเรื อน มาจากปั จจัยการผลิตซึ่ งรวมไป
ถึงเงินเดื อนหรื อค่าจ้าง ที่ได้มาจากการใช้ความสามารถในการทางานของแต่ละบุคคลในภา
ครัวเรื อน โดยการทางานเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตเพื่อสร้างรายได้เพื่อเลี้ยง
ชีพตนและครอบครัว ช่วยเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของผูป้ ระกอบอาชีพ
นั้น ๆ รวมทั้ง เพื่ อ สามารถตอบสนองความต้อ งการตามทฤษฎี ล าดับขั้น ความต้อ งการของ

มาสโลว์ ซึ่ ง มี ล าดับขั้น ดัง นี้ ปั จ จัย ด้า นร่ า งกาย ด้า นความมั่น คงปลอดภัย ด้า นสั ง คม ด้า น
เกียรติยศ ชื่อเสี ยงและด้านความสาเร็ จในชีวิต
ส าหรั บ การเลื อ กเลื อ กอาชี พ ใดอาชี พ หนึ่ งในการด ารงชี พ จะต้อ งให้ เ ป็ นไปตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามการเลือกอาชี พไม่
จาเป็ นเสมอไปที่จะเลือกตามความสามารถของแต่บุคคล ซึ่งอาจจะขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ ความ
มัน่ คงในหน้าที่การงาน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งการได้รับการยกย่องจากสังคม ซึ่ง
จากการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร เดือน มีนาคม 2563 ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
พบว่ามีประชากรประกอบอาชีพรับราชการมีจานวน 3.48 ล้านคน ซึ่งอยูใ่ นลาดับที่ 4 รองมาจาก
ลูกจ้างเอกชน ทางานส่ วนตัว และทางานให้ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ตามลาดับแต่ในทาง
กลับกับในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการซึ่งมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา คณะ/สาขาวิชาและ
เกรดเฉลี่ยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชี พรั บราชการของนักศึ กษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยลาดับขั้นความต้อ งการ ได้แก่ ปั จจัยด้านร่ างกาย ด้านความมัน่ คง
ปลอดภัย ด้านสังคม ด้านเกียรติยศ ชื่อเสี ยงและด้านความสาเร็ จในชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี
วิทยาเขตหัวหมาก
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้ ทาการศึกษาการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นงานวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่กาลังศึกษาอยูจ่ านวน 400 บาท

2. ขอบเขตเนื้อหาด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา คณะ/สาขาวิชา และเกรด
เฉลี่ย
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกาย ความต้องการทางด้านความ
มัน่ คงปลอดภัย ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสี ยงและ
ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร สื่ อต่าง ๆ รวมทั้ง
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ซ่ ึ งศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล และ ลาดับขั้นความ
ต้อ งการที่ มี ผ ลกระบวนการการตัด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ รั บ ราชการของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการสร้าง
กรอบแนวความคิดการวิจยั กาหนดสมมติฐานงานวิจยั และออกแบบเครื่ องมือมี่ใช้ในการวิจยั ใน
บทที่ 3 ดังนั้น เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ได้มีการทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
การตัดสิ นใจ (Decision Making)
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกจากที่ได้พิจารณาหรื อประเมินอย่างดี แล้ว ว่าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ต้งั ใจไว้
โกวิทย์ กังสนันท์ (2522 อ้างใน จีรนันท์ ไวยศรี สง, 2552) ได้สรุ ปเกี่ยวกับการตัดสิ นใต
ไว้ว่า การตัดสิ นใจจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่ผูต้ ดั สิ นใจมีตวั เลือกหลาย ๆ ตัว และจะต้อง
เปรี ยบเที ยบผลที่ เกิ ดจากการตัดสิ นใจทางใดทางหนึ่ ง เพื่อนาไปสู่ การลงมื อปฏิบตั ิ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางอย่างที่ตอ้ งการ

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2552) ได้ให้ความหมายการตัดสิ นใจ (Decision Marking) ไว้ว่า
การตัดสิ นใจเลือกทางปฏิบตั ิซ่ ึ งมีหลายทาง เป็ นแนวปฏิบตั ิไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้ การตัดสิ นใจ
นี้อาจะเป็ นการตัดสิ นใจที่จะกระทาการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อหลายสิ่ งหลายอย่าง
ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ (2530 อ้างใน จีรนันท์ ไวยศรี สง, 2552) ได้ให้ความหมายคาว่า
“การตัดสิ นใจ” หมายถึงกระบวนการเลือกหนทางปฏิบตั ิอย่างใกอย่างหนึ่งจากบรรดาทางเลือก
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
ดังนั้น กล่าวโดยสรุ ป การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางใด ทางหนึ่งจากหลาย
ๆ ทางเลื อก โดยการพิจารณาหรื อเปรี ยบเที ย บในแต่ละทางเลื อ ก รวมทั้งวิเคราะห์ในแต่ล ะ
ทางเลือก เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ต้งั ใจไว้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครั ว สถานภาพ รายได้ อาชี พ ระดับการศึ กษา องค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่ นิ ย ม
นามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญและสถิติที่ใช้วดั
ประชากรที่จะสามารถช่วยกาหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทาให้ง่ายขึ้น การวัดมากกว่า
ตัวแรกทางด้านอื่ น ๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่ สาคัญ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ
ภูมิลาเนา คณะ/สาขาวิชา และเกรดเฉลี่ย
เอกริ นทร์ ศุภรณ์พานิช (2557) ได้อธิบายว่า ปัจจัยส่ วนบุคคล บุคคลมีแนวโน้มที่จะเลือก
อาชี พที่ตอบสนองความต้องการของเขาได้มากที่สุด ข้อมูลที่เกี่ ยวกับตนเองมีอิทธิ พลต่อการ
เลือกอาชีพ โดยมีปัจจัยส่ วนบุคคลมีองค์ประกอบดังนี้คือ ความถนัดและสติปัญญา ความสนใจ
ค่านิยม บุคคลแวดล้อม ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรี ยน ครอบครัว บุคลิกภาพและการปรับตัว ถิ่นที่
อยูแ่ ละค่านิยมในชุมชน
ดังนั้น กล่าวโดยสรุ ป ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบ
กอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ขนาดครอบครัว ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นต้น
ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะส่ งผลความต้องการ ความสนใจของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป

ซึ่ งจะส่ งผลไปยังแนวโน้มในการประกอบอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
บุคคลให้มากที่สุด
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการ
ตามทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) โดยเชื่อว่ามนุ ษย์เป็ นสัตว์ที่มี
ความต้องการและไปถึงความพึงพอใจ ในทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคล
ปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึ่งพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความ
พึงพอใจในสิ่ งหนึ่งแล้วก็ยงั คงเรี ยกร้องความพึงพอใจสิ่ งอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็ นคุณลักษณะของ
มนุษย์ซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการที่จะได้รับอยูเ่ สมอ ความปรารถนาของมนุษย์เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมา
ตั้งแต่กาเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรี ยงลาดับของความปรารถนา ตั้งแต่ข้นั แรกไปสู่ ความ
ปรารถนาขั้นสู งขึ้นไปเป็ นลาดับ และเรี ยงลาดับไปยังความต้องการสู งสุ ดของแต่ละบุคคลดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มี
อานาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชดั เจนที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็ นความต้องการที่ช่วย
ในการดารงชีวิต
2. ความต้อ งการทางด้า นความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่ อ ความต้อ งการทางด้า น
ร่ า งกายได้รั บความพึง พอใจแล้ว บุ ค คลก็ จ ะพัฒ นาการไปสู่ ข้ ันต่ อ ไป ซึ่ ง ขั้น นี้ เรี ย กว่า ความ
ต้องการความปลอดภัยหรื อความรู ้สึกมัน่ คง
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Belongingness and Love Needs) โดยความต้องการนี้ จะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนอง
แล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
4. ความต้องการทางด้านเกี ย รติ ยศ ชื่ อเสี ยง (Esteem Needs) เมื่ อความต้องการได้รั บ
ความยกย่อง นับถือและการให้การยกย่อง นับถือแก่ผอู ้ ื่นเป็ นไปอย่างมีเหตุผลและทาให้บุคคล
เกิ ดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมา
แทนที่ กล่าวคือมนุษย์ตอ้ งการที่จะได้รับความเคารพนับถือยกย่อง

5. ความต้อ งการทางด้า นความส าเร็ จ ในชี วิ ต (Self-actualization Needs) เมื่ อ ความ
ต้องการลาดับขั้นก่อน ๆ เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริ ง
นอกจากทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ และทฤษฎีแรงจูงใจ ERG ของอัล
เดอร์ เ ฟอร์ นอกจากนี้ Mouzelis (1995) ได้ก ล่ า วว่ า มนุ ษ ย์ต้อ งอรรถประโยชน์ สู ง สุ ด จาก
ทางเลือกหลากหลายที่เปิ ดให้กบั ตนเอง โดยที่มนุษย์สามารถจัดลาดับทางเลือกทั้งหมดแล้วเลือก
สิ่ งที่ดีที่สุดหรื อที่ชอบมากที่สุด ทั้งนี้ ในการจัดลาดับทางเลือกทั้งหมดแล้วเลือกเพื่อตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายหรื อประโยชน์ส่วนตัว
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
รวิพชั ร์ งามพัทธวิชย์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ น ใจ
เลือกทางานตาแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ” มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกทางานตาแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ของผูส้ าเร็ จ
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี โดยปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกทางานประกอบด้ว ย
ปั จจัยด้านค่าตอบแทน ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ปั จจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้
และพัฒนาความสามารถ ปั จจัยด้านโอกาสในการเจริ ญ ก้าวหน้า ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงองค์ก ร
รวมถึงปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศและระดับผลการศึกษา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานของบริ ษทั ทั้ง 4 แห่ ง ในการพัฒนาและปรับปรุ งกล
ยุทธ์และนโยบายให้สอดคล้องและเหมาะสม ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีความสนใจในการเลือกทางานตาแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูส้ อบ
บัญชี กบั บริ ษทั ตรวจสอบบัญชี ขนาดใหญ่ 4 แห่ ง ของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดย
เรี ยงลาดับตามอิทธิ พลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านค่าตอบแทน
ปั จจัยด้านความมัน่ คงในหน้าที่การงาน ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงองค์กรและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
และปัจจัยด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้แล้วพัฒนาและการเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ในส่ วนของประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า เพศมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางาน
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั สอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะ
เลือกทางานตาแหน่งผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชีมากกว่าเพศชาย สาหรับด้านระดับผลการศึกษา พบว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทางานตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี กับ
บริ ษทั ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ ง โดยระดับผลการศึกษาแปรผันไปทิศทางเดียวกันกับ
ระดับการตัดสิ นใจ คือ ผูท้ ี่จบการศึกษาด้วยผลการศึกษาที่สูงกว่าจะมีการตัดสิ นใจในการเลือก
เข้าทางานตาแหน่งผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีสูงกว่า
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี
วิทยาเขตหัวหมาก โดยจาแนกตามคณะ มีนกั ศึกษาทั้งหมดจานวน 104,860 คน จึงกาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ แบบสอบถามในการเก็ บรวบรวมข้อ มูล สิ่ งที่
ต้องการศึ กษา ซึ่ งสร้ างขึ้ นจากการศึ ก ษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้อ งเพื่ อ
กาหนดกรอบแนวคิ ดของงานวิจัย ที่ แสดงให้เห็ นถึ งตัวแปรที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้ างการกรอบ
แนวคิดการวิจยั และการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะสาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนา
แบบสอบถามสาหรั บเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามวิเคราะห์ เพื่อตอบปั ญหา
ทางการวิจยั หรื อเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาโดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นคาถาม
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา คณะ และเกรดเฉลี่ย
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยลาดับความต้องการในการตัดสิ นใจเลื อกประกอบ
อาชี พรับราชการของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัว หมาก

ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่ างกาย ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสังคม ด้านเกียรติยศ ชื่อเสี ยง
และด้านความสาเร็ จในชีวิต
ส่ ว นที่ 3 การตัด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ รั บ ราชการของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก
การตรวจสอบคุณภาพและแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้สาหรั บศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ (Try-out) จานวน 40 คน เพื่อทาการตรวจสอบคานวณหาค่า
ความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้วิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Alpha) ตั้ง แต่ 0.70 ขึ้ น ไป จากการศึ ก ษาวิ จัย พบว่ า ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) รวมของแบบสอบถามปั จจัยลาดับขั้นความต้องการ ได้แก่ ปั จจัยด้านความ
ต้องการทางด้านร่ างกาย ด้านความต้องการทางด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านความต้องการ
ทางด้านสังคม ด้านความต้อ งการด้านเกียรติยศ ชื่อเสี ยงและด้านความต้องการความสาเร็ จใน
ชีวิต โดยรวมเท่ากับ 0.854 แสดงว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟามีค่าความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.80 – 1.00
ซึ่งยอมรับได้
เทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมมาได้จากการแจกแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ใช้ร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่ วนบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา
คณะและเกรดเฉลี่ย
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว
แปรที่มีระดับการวัดเชิงปริ มาณ ได้แก่ ปั จจัยด้านลาดับขั้นความต้องการ ซึ่ งประกอบไป
ด้วย ความต้องการทางด้านร่ างกาย ความต้องการทางด้านความมัน่ คงปลอดภัย ความ

ต้องการทางด้านสังคม ความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสี ยง ความต้องการความสาเร็ จใน
ชีวิต และการตัดสิ นใจประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
2.1 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) กับตัวแปรที่ มีการวัดปริ มาณเชิ งกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา
คณะและเกรดเฉลี่ย
2.2 ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านสถิติถดถอยพหุ คูณ Multiple Regression Analysis
กับ ตัว แปรที่ มี ร ะดับการวัด เชิ ง ปริ ม าณ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นล าดับขั้น ความต้อ งการ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ว ย ความต้อ งการทางด้า นร่ า งกาย ความต้อ งการทางด้า นความมั่นคง
ปลอดภัย ความต้อ งการทางด้า นสั ง คม ความต้อ งการด้ า นเกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย ง ความ
ต้องการความสาเร็ จในชี วิต และการตัดสิ นใจประกอบอาชี พรับราชการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาผลการวิเคราะห์เรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ที่มีความสอดคล้อง
และแตกต่างของผลกการวิจยั ที่ผ่านมารวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. ผลส ารวจนักศึ กษามหาวิ ทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญ ญาตรี วิ ทยาเขตหัว หมาก
จานวน 400 คน พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 57.00 มีช่วงอายุระหว่าง 21- 23 ปี จานวนทั้งสิ้ น 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 มีสถานภาพ
โสด จานวนทั้งสิ้ น 385 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.30 ส่ วนใหญ่มีภูมิลาเนาในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
จานวนทั้งสิ้ น 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.50 ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จานวนทั้งสิ้ น

119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.80 เป็ นนักศึกษามีช่วงกรดเฉลี่ย 2.00 – 2.50 จานวนทั้งสิ้ น 160 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40.00
ปั จจัยลาดับขั้นความต้องการด้านร่ างกาย ด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านสังคม ด้าน
เกียรติยศ ชื่อเสี ยงและด้านความสาเร็ จในชีวิต พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับ
ปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก มีความคิดเห็นต่อปั จจัยลาดับขั้นความต้องการ โดยรวมทั้งหมด
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 สาหรับลาดับขั้นความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านความมัน่ คง ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 รองลงมาได้แก่ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
ด้า นด้า นเกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.53 ด้า นร่ า งกาย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.52 ด้า น
ความสาเร็ จในชีวิต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 ตามลาดับ
การตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับ
ปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง มีการตัดสิ นใจเลื อ ก
ประกอบอาชีพรับราชการอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านภูมิลาเนา จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ข้อเสนอแนะดังนี้ หากในการ
เปิ ดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการในแต่ละภาคมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสในการรับราชการ
จะทาให้นักศึ กษาที่ มีภูมิ ลาเนาอื่ น ๆ นอกจากกรุ งเทพและปริ มณฑล จะทาให้นักศึ ก ษาที่ มี
ภูมิลาเนาอื่น นอกจากกรุ งเทพและปริ มณฑลมีความสนใจเลือกประกอบอาชีพรับราชการมาก
ขึ้น
2. ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านคณะ/สาขาวิชา จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ข้อเสนอแนะดังนี้ หากมีการ
เปิ ดรับสมัครเข้ารับราชการที่เหมาะสมกับคณะ/สาขาวิชาที่นักศึกษากาลังศึกษาอยู่จะทาให้มี
ความสนใจประกอบอาชีพรับราชการมากขึ้นในแต่ละคณะ/สาขาวิชา
3. ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเกรดเฉลี่ย จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงเสอนแนะดังนี้ ความแตกต่าง
ของเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีผลต่อความเชื่อมัน่ ในการสมัครสอบเพื่อประกอบอาชีพรับราชการ

ดังนั้นหากมีการปรับเกณฑ์ของผูส้ มัครเข้าสอบคัดเลือกรับราชการในเรื่ องเกรดเฉลี่ยที่เปิ ดกว้าง
มากขึ้ นจะส่ งผลความมัน่ ใจในการสมัครสอบคัดเลื อกประกอบอาชี พราชการของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมากมากขึ้น
ปัจจัยลาดับขั้นความต้ องการ
1. ปัจจัยลาดับขั้นความต้องการด้านความมัน่ คงปลอดภัย จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึง
เสนอแนะว่า หากการทาให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขต
หัวหมาก ได้รับรู ้หรื อได้รับความมัน่ คง ปลอดภัยทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งได้แก่ ความมัน่ คง
ปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมัน่ คงปลอดภัยทาง
การเงิน ความต้องการความมัน่ คงในชีวิตและหน้าที่การงานในการเลือกประกอบอาชีพรับ
ราชการจะส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกประกอบอาชีพราชการมากขึ้น
2. ปัจจัยลาดับขั้นความต้องการด้านสังคม จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะว่า หากการ
ทาให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ได้รับรู ้หรื อได้รับ
การเป็ นที่รักของผูอ้ ื่น ได้รับการยอมรับ และการมีสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน เช่น ความ
ต้องการเป็ นที่รักของเพื่อนร่ วมงาน และการต้องการได้รับความชื่นชมจากผูอ้ ื่นในการเลือก
ประกอบอาชีพรับราชการจะส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกประกอบอาชีพราชการมากขึ้น
3. ปัจจัยลาดับขั้นความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสี ยง จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะ
ว่า หากการทาให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขตหัวหมาก ได้รับรู ้
หรื อได้รับการยกย่องและนับถือ โดยแบ่งได้เป็ น ความภาคภูมิใจในตนเอง และความต้องการ
ได้รับการยกย่องรับถือจากผูอ้ ื่น คือ ความต้องการมีชื่อเสี ยงเกียรติยศ การยอมรับจากผูอ้ ื่น ความ
ต้องการมีความรู ้ความสามารถในการเลือกประกอบอาชีพรับราชการจะส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือก
ประกอบอาชีพราชการมากขึ้น
4. ปัจจัยลาดับขั้นความต้องการด้านความสาเร็ จในชีวิต จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึง
เสนอแนะว่า หากการทาให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญาตรี วิทยาเขต
หัวหมาก ได้รับรู ้หรื อเข้าใจตนเองและพัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ เช่น ความต้องการที่จะ

ทาทุกสิ่ งอย่างได้สาเร็ จ ความต้องการทาทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองในการ
เลือกประกอบอาชีพรับราชการจะส่ งผลให้ตดั สิ นใจเลือกประกอบอาชีพราชการมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ระดับปริ ญญา
ตรี วิทยาเขตหัวหมากเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษา
ให้กว้างและครอบคลุมยิง่ ขึ้น เช่น อาจสารวจไปยังมหาวิทยาลัยอื่น หรื อบุคคลที่จบการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ทางานแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติของประชากรที่มีหลากหลายมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผ ลต่อการตัดสิ นใจประกอบอาชีพรับราชการ
อาทิเช่น ปัจจัยด้านบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ความสนใจ และปัจจัยแรงจูงใจ เป็ นต้น
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