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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการเปรียบเทียบผลการจ�ำแนกหรือท�ำนายการ
ตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 212 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย สถิติค่าความถี่ จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภทและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ผล
การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ตัวแปรการคาดหวังจากครอบครัวทีน่ ำ� มาเป็นตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์ เป็นตัวแปรทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกองค์กร
ภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกันทัง้ 2 วิธี และการเปรียบเทียบผลการจ�ำแนกกลุม่ ของตัวแบบทัง้ 2 รูปแบบ
พบว่า ตัวแบบการวิเคราะห์ด้วยการจ�ำแนกด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท สามารถจ�ำแนกได้ถูกต้อง ร้อยละ 73.1 ส่วนการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ สามารถจ�ำแนกได้ถูกต้องร้อยละ 74.5
ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท; การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์; การท�ำนาย; การตัดสินใจ องค์กรภาครัฐ
Abstract
The objectives of this research were to examine the discriminant analysis and logistic regression
analysis for prediction in decision making of government organization choices after the 4th years graduation
in the Faculty of Management Science, Uttaradit Rajabhat University. The sample in this research consisted
of 212 students in the 4th years of the Faculty of Management Science, Uttaradit Rajabhat University using
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discriminant analysis and logistic regression analysis to analyze the proposed hypotheses and using descriptive
statistics to analyze demographics data. The findings were found that factors affecting the decision of
government organizations choices after graduation include personal factors and expectation variables from
the family which were used as variables in the analysis is a significant variable in making the same decision
in both methods. And the decision-making pattern using discriminant analysis methods can be accurately
identified 73.1 percent and using Logistic regression analysis methods can be accurately identified 74.5
percent.
Keywords : Discriminant Analysis; Logistic Regression; Prediction; Decision making government organization
บทนำ�
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจะ
ต้องมีความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการท�ำงานในสังคมปัจจุบันได้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีพันธกิจที่ส�ำคัญในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและทันต่อ
กระแสการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาให้เป็นผูป้ ระกอบการสมัยใหม่และสามารถร่วมปฏิบตั งิ านได้ทกุ องค์กร
ไม่วา่ จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือธุรกิจเอกชน แรงจูงใจในการท�ำงานภาครัฐส่วนหนึง่ มาจากการได้รบั อิทธิพลของคนในครอบครัว
ที่เห็นว่าเป็นงานที่มีความมั่นคงและมีสวัสดิการ มีการปรับเงินเดือนค่าตอบแทนให้สูงขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใช้ในการจูงใจเพือ่ ให้บคุ ลากรปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความพึงพอใจ
ในงานและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นการท�ำงาน (กิง่ พร ทองใบ, 2553) อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจทีท่ ำ� ให้บคุ คลเลือกเข้าท�ำงานในองค์กร
ภาครัฐมากขึน้ หากแต่มเี ป้าหมายส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันตามแรงกระตุน้ ทีผ่ ลักดัน อาจเป็นเจตคติในการท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วน
รวมหรือความต้องการความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต ในขณะที่ภาครัฐต้องการบุคคลที่มีศักยภาพและมีจิตสาธารณะโดยใช้เงิน
เดือนและสวัสดิการเป็นสิ่งจูงใจ
จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตในด้านแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต รวมไปถึงการประกอบอาชีพ
องค์กรเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นทางเลือกของการประกอบอาชีพที่มากขึ้น เนื่องจากให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับการ
ท�ำงาน จึงท�ำให้อาชีพรับราชการได้รบั ความสนใจน้อยลง (ชณัฎฎา อมรวงศ์ไพบูลย์ และ เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกูล, 2561) อย่างไร
ก็ตาม องค์กรภาครัฐเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน จึงต้องมี
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ผ่านมาพบว่า ภาครัฐยังไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากนัก ภาครัฐ
จึงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบราชการ มีการปรับเปลีย่ นการบริหารจัดการ เพือ่ ตอบสนองความจ�ำเป็นทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์ประกอบภายในองค์กร โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการท�ำงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐ
ในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษานี้ จะท�ำให้ทราบความต้องการในการท�ำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กร
ภาครัฐในการท�ำงาน สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการ
ที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งยังช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถน�ำไปปรับใช้ในวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจของภาครัฐต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยท�ำการเปรียบเทียบผลการจ�ำแนกหรือท�ำนายการตัดสินใจ ด้วยการวิเคราะห์
จ�ำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจและการตัดสินใจ
จากการศึกษา เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ (พรทวี เถื่อนค�ำแสน และ บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย, 2559; อ้างอิงจาก
Herzberg,1959) ได้ท�ำการศึกษาความพึงพอใจในการท�ำงาน พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดี
แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในงานที่เกิดจากทัศนคติ
ในทางบวกของบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เรือ่ งงานโดยตรง ได้แก่ ด้านความส�ำเร็จ ด้านการได้รบั การยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
งาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการงาน และปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่
เกิดความไม่พอใจในการท�ำงานของบุคคล เป็นลักษณะปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาวะแวดล้อมของงาน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาส
ที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสถานะของอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับ
บัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ด้านสภาพการท�ำงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในงาน สรุปได้ว่าทั้งสอง
ปัจจัย ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นจึงจะสามารถท�ำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานได้
นอกจากนีก้ ารตัดสินใจของบุคคลโดยทัว่ ไปในทางทฤษฎีจะเป็นไปในลักษณะทีม่ เี หตุผล ซึง่ มักเป็นไปตามข้อสมมติฐานที่
ส�ำคัญ คือ 1) ทุกคนจะมีเกณฑ์ที่ยึดถือและใช้ ประกอบการตัดสินใจของตน และจะมีการให้น�้ำหนักต่อเกณฑ์ต่างๆ ที่แน่นอน
2) ทุกคนจะมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมองเห็นทางเลือกต่างๆ เท่าทีม่ อี ยูไ่ ด้ 3) ทุกคนจะมีความสามารถ
ในการประเมินแต่ละทางเลือก ด้วยเกณฑ์ตา่ งๆ ทีม่ อี ยู่ และสามารถยุตลิ งได้ดว้ ยการให้นำ�้ หนักรวมกันของแต่ละทางเลือก และ
4) ทุกคนจะมีการควบคุมตนเองให้ตอ้ งเลือกทางเลือกทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูงสุดเสมอ (ชณัฎฎา อมรวงศ์ไพบูลย์ และ เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกูล,
2561; อ้างอิงจาก วุฒิชัย จ�ำนงค์, 2523)
แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน
ปัจจุบันองค์กรภาครัฐมีแนวคิดใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารงานสมัยใหม่นั้น “ทรัพยากรบุคคล”
ถือเป็นสินทรัพย์ (Asset) ขององค์กรทีม่ สี ภาพเป็น “ทุน (Capital)” หรือ “ทุนมนุษย์” (Human Capital) แนวคิดนี้ มองบุคคล
ว่าในแต่ละคนมีสิ่งมีคุณค่าสูงอยู่ภายใน ได้แก่ เทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่แฝงอยู่ และมีความ
จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะเชิงเทคนิค นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะในการเป็นผู้น�ำ เพื่อมุ่งสู่ความ
ส�ำเร็จขององค์กร องค์กรใดมีทุนมนุษย์ที่เหนือกว่า ก็จะสามารถยืนอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าองค์กรคู่แข่งได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต (Ulrich, 2015) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีประสิทธิผล คือ การท�ำให้คนในองค์กรสามารถปรับ
ตัวและเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทีม่ ากระทบองค์การ โดยใช้ทกั ษะ แรงจูงใจและการ
ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม (O.Glenn Stahl, 1962) ดังนั้น ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐจึงปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การให้โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ ให้อำ� นาจในการตัดสินใจ การสร้างองค์กรให้มคี วามมัน่ คง เป็นองค์กรเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และเป็นทีย่ อมรับของสังคม การเพิม่ แรงจูงใจค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนได้
นอกจากนี้ Hewitt (2010) ระบุว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และ
ยังกล่าวอีกว่า บุคคลส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลจากอาชีพทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งการ บางคนเลือกอาชีพตามการศึกษา หลายคนตัดสินใจตาม
ความสนใจและความปรารถนาโดยไม่คำ� นึงถึงสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั ว่าจะมากหรือน้อย ในขณะทีบ่ างคนตัดสินใจจากรายได้ทพี่ วก
เขาคาดหวัง ในขณะที่ Omari (2014) ท�ำการศึกษาว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษา และสรุปว่าการเลือกอาชีพ
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม โอกาส ความก้าวหน้า และปัจจัยส่วนบุคคล Mberia and Midigo (2018) กล่าวถึง แนวคิดของ
Lent, Brown and Hackett (1994) ว่าการตัดสินใจเลือกอาชีพและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอาชีพเกี่ยวข้องกับความสนใจ
ประสบการณ์การเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังด้านรายได้
จากทฤษฎีและแนวคิดข้างต้นผู้ วิจัยจึงน�ำปัจจัยเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
องค์กรภาครัฐในการท�ำงานที่ใช้ในงานวิจัยนี้ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านโอกาส ความก้าวหน้า
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์กร น�ำมาใช้วัดการตัดสินใจการเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานโดยวัดจากการเลือกเข้า
ท�ำงานในองค์การภาครัฐหลังส�ำเร็จการศึกษา โดยยึดเกณฑ์ของตนเองและเห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
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แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท (Discriminant Analysis)
การวิเคราะห์จำ� แนกกลุม่ ด้วยเทคนิค Discriminant Analysis เป็นวิธกี ารทางสถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์จำ� แนกกลุม่ ตัง้ แต่ 2 กลุม่
ขึ้นไป ด้วยการวิเคราะห์จากตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป การวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้นอกจากจะสามารถ
จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้แล้ว ยังสามารถบอกประสิทธิภาพ หรือน�้ำหนักในการจ�ำแนกของตัวแปรเหล่านั้นได้ (สม
ประสงค์ เสนารัตน์, 2553) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์จ�ำแนกกลุ่ม คือ 1) เพื่อหาสาเหตุุหรือปัจจัยที่ควรใช้ในการแบ่งกลุ่ม
2) เพื่อสร้างสมการจ�ำแนกกลุ่มที่ดีที่สุดจากข้อมูล 3) เพื่อน�ำสมการจ�ำแนกกลุ่มมาใช้พยากรณ์หน่วยวิเคราะห์ใหม่ว่าสมควรจัด
ให้อยู่ในกลุ่มใด (สมประสงค์ เสนารัตน์, 2553; อ้างอิงจาก กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ เป็นการวิเคราะห์เพื่อท�ำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยอาศัยสมการโลจิ
สติกส์ส์ที่สร้างขึ้นจากชุดตัวแปรท�ำนาย วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การถดถอย โลจิสติกส์ คือ เพื่อศึกษาว่าตัวแปรอิสระใด
บ้างที่สามารถใช้อธิบายตัวแปรตาม หรือตัวแปรเกณฑ์ พร้อมทั้งศึกษาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรท�ำนายแต่ละตัว และเพื่อ
ท�ำนายโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจจากสมการโลจิสติกส์ที่เหมาะสม โดยเลือกตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อท�ำให้เปอร์เซ็นต์ของ
ความถูกต้องในการท�ำนายมีค่าสูงสุด (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2555; อ้างอิงจาก ริชัย กาณจนวาสี, 2550)
จากแนวคิดการวิเคราะห์ทั้งสองวิธี เนื่องจากทั้งสองวิธีนี้มีคุณสมบัติคล้ายกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านตัวแปรตามและ
ในรูปแบบของสมการ จึงมีงานวิจยั หลายงานทีน่ ำ� วิธกี ารจ�ำแนกทัง้ สองวิธนี มี้ าใช้เพือ่ ท�ำการเปรียบเทียบ อรอุมา ทองหล่อ และ
คณะ (2555) อ้างถึง Halperin et al. (1971) ที่สรุปไว้ว่า การวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกส์กับการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท
ให้ผลต่างกันเพียงเล็กน้อยในการจ�ำแนกกลุ่ม Montgomery et al. (1987) ให้ผลสรุปว่า ทั้งสองวิธีให้ผลใกล้เคียงกัน แต่การ
วิเคราะห์ถดถอยแบบ โลจิสติกส์ (LR) มีคุณสมบัติคงทน (robustness) ต่อการฝ่าฝืนข้อก�ำหนดของข้อมูลและผลการจ�ำแนก
ดีกว่าการวิเคราะห์จำ� แนกประเภท (DA) เพียงเล็กน้อยเมือ่ ข้อมูลไม่สอดคล้องตามข้อก�ำหนด นอกจากนี้ อรอุมา ทองหล่อ และ
คณะ (2555) ท�ำการเปรียบเทียบวิธกี ารวิเคราะห์จำ� แนกประเภทกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกส์ทวิในการท�ำนายปริมาณ
น�้ำนมของฟาร์มโคนม พบว่า สมการทั้ง 3 รูปแบบมีประสิทธิภาพในการจ�ำแนกใกล้เคียงกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภทกับการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ว่าทางเลือกใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับการพยากรณ์
ข้อมูลชุดนี้
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกองค์กรภาครัฐในการทำ�งาน
- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
- ปัจจัยด้านโอกาส/ความก้าวหน้า
- ปัจจัยส่วนบุคคล
- ปัจจัยด้านองค์กร

องค์กรภาครัฐ

ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ
ตัวแปรเกณฑ์

ตัวแปรทำ�นาย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ จ�ำนวน
300 คน ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Yamane (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 172 คน และในการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ จะต้องใช้ขนาดตัวอย่าง n ≥ 30 p โดยที่ p คือ จ�ำนวนตัวแปรท�ำนาย ในการวิจัยนี้ก�ำหนด 4
ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านโอกาส ความก้าวหน้า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์กร จึงต้องใช้
ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 120 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจ�ำนวน 172 คน ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยท�ำการแจกแบบสอบถามจ�ำนวน 250 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์จ�ำนวน 212 ฉบับ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และส่วนที่ 2
เป็นค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านโอกาส ความก้าวหน้า ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์กร จ�ำนวน 20 ข้อ โดยเป็น
ค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของ Likert (Rating Scale) โดยแต่ละข้อแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด
(5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1)
3. การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และการตรวจสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) ดังนี้
		 3.1 การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยการน�ำแบบสอบถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาความ
สอดคล้องและความครอบคลุมของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
มีค่าระหว่าง 0.50-1.00 แสดงว่า ข้อค�ำถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
โดยข้อค�ำถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยมีค่ามากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ
		 3.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน�ำมา
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มีค่าระหว่าง 0.920-0.926 โดยก�ำหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.7
(Nunnally, 1978)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย สถิติค่าความถี่
จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน เพื่อทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามและวิเคราะห์ทำ� นายและจ�ำแนกประเภทด้วยการวิเคราะห์จำ� แนกประเภท (Discriminant Analysis : DA) และการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis : LR)
ผลการวิจัย
จาการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ส�ำหรับท�ำนายการตัดสินใจ
เลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.4 ด้านสาขาวิชา ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จ�ำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ด้านอาชีพของ
บิดาหรือผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ/ท�ำงานส่วนตัว จ�ำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 ด้านอาชีพของมารดา
หรือผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ/ท�ำงานส่วนตัว จ�ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท จ�ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 ด้านการวางแผนในการเลือก
ประเภทองค์กรในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่มีการวางแผน จ�ำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 ด้านการคาด
หวังของครอบครัว ส่วนใหญ่ครอบครัวคาดหวังให้ท�ำงานในองค์กรภาครัฐ จ�ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 และด้าน
ประสบการณ์ในการท�ำงานหรือฝึกงาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�ำงานองค์กรภาครัฐ จ�ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ
51.4
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF (Variance Inflation Factor) เพื่อตรวจสอบปัญหา
Multicollinearity ระหว่างตัวแปร และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ของ
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ตัวแปร

ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม

ค่าเฉลี่ย
4.17
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.423
ปัจจัยด้านสภาพ
แวดล้อม
ปัจจัยด้านโอกาส/
0.714**
ความก้าวหน้า
ปัจจัยส่วนบุคคล
0.810**
ปัจจัยด้านองค์กร
0.710**
การเลือกประเภท
-0.140*
องค์กร
** ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01, * ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ปัจจัยด้านโอกาส/
ความก้าวหน้า

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้าน
องค์กร

4.27
0.448

4.26
0.437

4.30
0.457

VIF

3.187
2.887
0.751**
0.756**
-0.063*

0.780**
-0.149*

4.068
3.121
-0.141*

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
องค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านโอกาส/ความก้าวหน้า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีค่า
เฉลี่ย 4.27, 4.26 และ 4.17 ตามล�ำดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่า VIF พบว่า มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ระหว่างตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไม่มีค่า 0 แสดงว่า มีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรง ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 และ 0.05 จึงน�ำไปสู่การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การจ�ำแนกประเภท
และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ในขั้นตอนต่อไป
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3. ผลการวิเคราะห์การจ�ำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน ด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนก
ประเภท ด้วยวิธี Stepwise โดยการสร้างสมการวิเคราะห์การจ�ำแนกกลุ่ม จากการพิจารณาค่าสถิติ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยสถิติ Box’s M การวิเคราะห์คา่ Eigenvalue
ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล และการตรวจสอบนัยส�ำคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ Box’s M ค่าไอเก้น สหสัมพันธ์คา
โนนิคอลและวิลค์แลมบ์ดา

4

Box’s M
Box’s M
Sig.
6.345
0.099

Eigenvalue
0.363

Canonical Correlation Wilks’ Lambda Chi-square Sig.
.516

.734

64.673

.000

จากตารางที่ 2 การตรวจสอบความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ Box’s M พิจารณาจาก
ค่า Sig. > 0.05 แสดงว่า เมทตริกซ์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระของกลุ่มตัวอย่างมีความเท่าเทียมกัน ค่าไอเก้น มีค่า
เท่ากับ 0.363 และค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.516 แสดงว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม (0.516)2
ได้ร้อยละ 26.62 พิจารณาค่าวิลค์แลมบ์ดา มีค่า Sig. 0.000 < 0.001 แสดงว่า สมการจ�ำแนกกลุ่มที่วิเคราะห์มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.001
ผลการวิเคราะห์จำ� แนกตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้ามาในสมการ
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ และค่าวิลค์แลมบ์ดาของตัวแปรทีจ่ ำ� แนกกลุม่ ในการตัดสินใจเลือกองค์กรในการท�ำงาน

ตัวแปร
ปัจจัยส่วนบุคคล (X3)
การคาดหวังของครอบครัว
(ให้ทำ�งานองค์กรภาครัฐ) (Expect1)
ค่าคงที่
ค่าเฉลี่ยของสมการจำ�แนกกลุ่ม
(Group Centroids) องค์กรภาครัฐ
ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ
** ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรจำ�แนก
ในรูปคะแนนดิบ
0.949
2.275
-5.412
0.540
-0.665

ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรจำ�แนก
ค่าวิลค์แลมบ์ดา
ในรูปคะแนน
มาตรฐาน
0.412
0.978**
0.981
0.768**

การวิเคราะห์จำ�แนกประเภทและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ สำ�หรับทำ�นายการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการทำ�งานหลังสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
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จากตารางที่ 3 พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม (Group Centroids) พบว่า กลุ่มที่เลือกองค์กรภาครัฐ มีค่าเฉลี่ย 0.540 และ
กลุ่มที่เลือกไม่ใช่องค์กรภาครัฐ มีค่าเฉลี่ย -0.665 ซึ่งมีค่าแตกต่างกันมาก แสดงว่าสมการสามารถจ�ำแนกกลุ่มได้ดี และน�ำค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ�ำแนกมาเขียนสมการจ�ำแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
			
สมการจ�ำแนกกลุ่มในรูปคะแนนดิบ
			
Y’ = -5.412 + 0.949(X3) + 2.275(Expect1)
			
สมการจ�ำแนกกลุ่มในรูปคะแนนมาตรฐาน
			
Zy = 0.412(X3) + 0.981(Expect1)
		 ตัวแปรในสมการจ�ำแนกกลุ่ม สามารถจ�ำแนกกลุ่มได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกส์ ด้วยวิธี Backward Stepwise (Wald) โดยมีสมการคาดการณ์ ความน่าจะเป็นในการเลือกองค์กรภาครัฐ
และไม่ใช่องค์กรภาครัฐ จากการพิจารณาค่าสถิติ ดังนี้
ตารางที่ 4 การทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ด้วยสถิติของ Hosmer and Lemeshow, -2 Log likelihood, Cox &
Snell R Square และ Nagelkerke R Square
Hosmer and Lemeshow Test
Chi-square
df
Sig.
5.363
8
0.718

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square
227.753

Nagelkerke R
Square

0.260

0.348

จากตารางที่ 4 การทดสอบความเหมาะสมของโมเดลด้วยสถิติของ Hosmer and Lemeshow พบว่า Sig. > 0.05
แสดงว่า โมเดลมีความเหมาะสมในการอธิบายการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และ
ค่า Nagelkerke R Square แสดงว่า ตัวแปรอิสระในโมเดลสามารถอธิบายโอกาสในการเลือกองค์กรภาครัฐ ได้ร้อยละ 34.80
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ ตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน
ตัวแปร
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (X1)
ปัจจัยด้านโอกาส/ความก้าวหน้า (X2)
ปัจจัยส่วนบุคคล (X3)
ปัจจัยด้านองค์กร (X4)
การคาดหวังของครอบครัว (ให้ทำ�งานองค์กรภาครัฐ)
(Expect1)
Constant
** ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

B
-0.381
0.343
-1.155
0.137
-2.077**

S.E.
0.692
0.543
0.391
0.638
0.368

Wald
0.0303
0.399
8.731
0.046
31.835

df
1
1
1
1
2

Sig.
0.582
0.528
0.003
0.829
0.000

Exp(B)
0.683
1.409
0.315
1.147
0.125

5.829** 1.746

11.150

1

0.001 340.148
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ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโลจิสติกส์ของตัวแบบการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน พบว่า ตัวแปร
อิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทองค์กรในการท�ำงาน คือ ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และการคาดหวังของครอบครัว
(ตัวแปรหุ่น โดยมีการคาดหวังของครอบครัว (ไม่มีการคาดหวัง) เป็นลักษณะอ้างอิง) ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาเป็นตัวแปรร่วมในการ
วิเคราะห์ ซึ่งพบว่า เป็นตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเภทองค์กรในการท�ำงาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และสามารถ
เขียนสมการการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ได้ ดังนี้
			
Z = 5.829 - 1.155(X3) – 2.077(Expect1)
ซึ่งจะเห็นว่ามี X3 (ปัจจัยส่วนบุคคล) และ Expect1 (การคาดหวังของครอบครัว (ให้ท�ำงานองค์กรภาครัฐ) ที่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติต่อการตัดสินใจเลือกประเภทองค์กรในการท�ำงาน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจ�ำแนกหรือท�ำนายการตัดสินใจ ด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท และการวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติกส์

4

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจ�ำแนกหรือท�ำนายการตัดสินใจ ด้วยการวิเคราะห์ จ�ำแนกประเภท และ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์

การสังเกตการณ์ (Observed)

จำ�นวนองค์กรภาครัฐ
จำ�นวนไม่ใช่องค์กรภาครัฐ
ร้อยละรวมของการจำ�แนก

การทำ�นาย (Predicted)
การวิเคราะห์จำ�แนกประเภท
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์
การตัดสินใจเลือกองค์กรในการทำ�งาน
องค์กร ไม่ใช่องค์กร ร้อยละ
องค์กร ไม่ใช่องค์กร ร้อยละ
ภาครัฐ
ภาครัฐ
ของการ ภาครัฐ
ภาครัฐ
ของการ
จำ�แนกถูก
จำ�แนกถูก
93
24
79.5
95
22
81.2
33
62
65.3
32
63
66.3
73.1

74.5

จากตารางที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจ�ำแนก หรือท�ำนายการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท และ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ พบว่า การวิเคราะห์จำ� แนกประเภท(DA) ประสิทธิภาพของสมการจ�ำแนกกลุม่ การตัดสินใจ
เลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน พบว่า กลุ่มองค์กรภาครัฐ มีจ�ำนวนทั้งหมด 117 ตัวอย่าง ท�ำนายได้ถูกต้อง 93 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 79.5 ส่วนกลุ่มไม่ใช่องค์กรภาครัฐ มีจ�ำนวน 95 ตัวอย่าง ท�ำนายได้ถูกต้อง 62 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 65.3 เมื่อ
รวมทัง้ หมด พบว่าสมการสามารถท�ำนายได้ถกู ต้องร้อยละ 73.1 ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (LR) การจ�ำแนกปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรในการท�ำงาน โดยค่า 0 จะจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกประเภทองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน
และค่า 1 จะจ�ำแนกการตัดสินใจเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐในการท�ำงาน ซึ่งจากตารางพบว่า ตัวแบบสามารถพยากรณ์
การตัดสินใจเลือกองค์กรในการท�ำงานได้ถูกต้องร้อยละ 74.5 โดยความถูกต้องของการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกองค์กรภาค
รัฐในการท�ำงานและไม่ใช่องค์กรภาครัฐ มีความถูกต้องร้อยละ 81.2 และ 66.3 ตามล�ำดับ สรุปได้ว่าทั้งสองวิธีสามารถท�ำนาย
ได้ถูกต้องแตกต่างกันร้อยละ 1.4

การวิเคราะห์จำ�แนกประเภทและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ สำ�หรับทำ�นายการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการทำ�งานหลังสำ�เร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยท�ำการเปรียบเทียบผลการจ�ำแนกหรือท�ำนายการตัดสินใจ ด้วยการวิเคราะห์
จ�ำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ โดยแบ่งประเภทองค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม คือองค์กรภาครัฐ และไม่ใช่
องค์กรภาครัฐ
จากผลการจ�ำแนกตัวแบบการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนก
ประเภท (DA) สามารถจ�ำแนกได้ถกู ต้องร้อยละ 73.1 ส่วนการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จ
การศึกษา ด้วยการสร้างตัวแบบจากตัวแปรปัจจัยการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน 4 ตัวแปรนั้น พบว่า มีปัจจัย
ส่วนบุคคล (X3) เป็นตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาเพียง 1 ตัวแปร
ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (X1) ปัจจัยด้านโอกาส/ความก้าวหน้า (X2) และปัจจัยด้านองค์กร (X4) จะพบว่า ไม่มีนัยส�ำคัญ
ต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา และตัวแปรการคาดหวังจากครอบครัวทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาเป็น
ตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์ เป็นตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา
จากผลการจ�ำแนกด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (LR) สามารถจ�ำแนกได้ถกู ต้องร้อยละ 74.5 ส่วนการพยากรณ์
การตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษา ด้วยการสร้างตัวแบบจากตัวแปรปัจจัยการตัดสินใจเลือก
องค์กรในการท�ำงาน 4 ตัวแปรนั้น พบว่า มีปัจจัยส่วนบุคคล (X3) เป็นตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐ
ในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาเพียง 1 ตัวแปร และตัวแปรการคาดหวังจากครอบครัวที่ผู้วิจัยน�ำมาเป็นตัวแปรร่วมในการ
วิเคราะห์ เป็นตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเลือกประเภทองค์กรในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์จ�ำแนกประเภท (DA)
จากการเปรียบเทียบผลการจ�ำแนกกลุม่ ของตัวแบบทัง้ 2 รูปแบบ มีความสามารถในการจ�ำแนกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
(ร้อยละ 1.4) และมีตัวแปรที่มีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจเช่นเดียวกันคือ ปัจจัยส่วนบุคคล (X3) และตัวแปรการคาดหวังจาก
ครอบครัว ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาจะเลือกองค์กรในการท�ำงานตามที่ตนเองสนใจเป็นหลัก และคิดว่าเหมาะกับความรู้
ความสามารถและสาขาวิชาที่ตนเองศึกษามา ส่วนปัจจัยอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร ผลตอบแทน หรือประสบการณ์และ
ความท้าทาย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเท่าใดนัก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Mberia และ Midigo (2018) ศึกษา
เรื่องการท�ำความเข้าใจในการเลือกอาชีพ เกี่ยวกับตัวเลือกและความพร้อมของหลักสูตร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ความ
สนใจ และทักษะของบุคคล มีอิทธิพลสูงต่อการเลือกอาชีพ เช่นเดียวกับ Hewitt (2010) ที่กล่าวว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพทั้งปัจจัยภายในและภายนอก และยังกล่าวอีกว่าบุคคลส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผู้ปกครอง
ประโยชน์จากงานวิจัย
ประโยชน์เชิงการจัดการ
การวิเคราะห์จำ� แนกส�ำหรับท�ำนายการตัดสินใจเลือกประเภทองค์กรในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชัน้ ปีที่
4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีนัยส�ำคัญต่อการตัดสินใจ ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ จัดการศึกษาให้นกั ศึกษามีทกั ษะ ความ
รูค้ วามสามารถ ตรงตามสาขาวิชา กระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการเลือกอาชีพทีส่ อดคล้องกับสาขาวิชาทีต่ นเองศึกษา นอกจาก
นี้ ยังท�ำให้ทราบความต้องการในการท�ำงาน ซึง่ สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวโน้มความ
ต้องการที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ประโยชน์เชิงทฤษฎี
การวิเคราะห์จ�ำแนกส�ำหรับท�ำนายการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงานหลังส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการเปรียบเทียบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์และการ
วิเคราะห์จ�ำแนกประเภท ให้ผลการวิจัยเหมือนกัน ดังนั้นสามารถน�ำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อศึกษาตัวแปรอิสระ
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อื่นๆ ตัวแปรตามอื่นๆ หรือเลือกใช้การวิเคราะห์แบบอื่นๆ เช่น ใช้ Factor Analysis เพื่อหาปัจจัยหรือน�ำไปเปรียบเทียบกับ
การวิเคราะห์การจ�ำแนกแบบอื่นๆ ต่อไปได้

4

ข้อเสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นบริบทของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เท่านั้น ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปสามารถ
น�ำผลงานวิจยั ไปปรับใช้กบั บริบทของกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ อืน่ เช่น นักศึกษาชัน้ ปีอนื่ หรือมหาวิทยาลัยอืน่ ทีต่ อ้ งการศึกษาแนวทาง
เพื่อน�ำข้อมูลไปจัดการศึกษาต่อไป
2. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกองค์กรภาครัฐในการท�ำงาน สามารถน�ำผลการวิจัยไป
ปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและตลาดแรงงานในปัจจุบัน
3. สามารถศึกษาตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อให้การออกแบบสอบถามสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
ของสถานการณ์ปัจจุบัน
4. สามารถประยุกต์ทฤษฎีอื่นๆ เพื่อสร้างตัวแปรที่มีความหลากหลาย หรือตัวแปรอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน
ใจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป
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