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บทคดัยอ่ 

 

 บทควำมวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษำปัจจยัส่วนบุคคลของขำ้รำชกำรธุรกำร ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
และเพื่อศกึษำปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุเป็นขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
กำรคน้ควำ้อสิระเป็นกำรวจิยัเชงิปรมิำณ กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนักงำนอยักำรสงูสุด
จ ำนวน 400 ตวัอยำ่ง วเิครำะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนำ ไดแ้ก่ ควำมถี ่รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 
สมมุตฐิำนใช้สถติเิชงิอนุมำนโดยทดสอบ t-test และ One-way ANOVA เพื่อเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำง 
และทดสอบรำยคู่โดยใช ้Least Significant Difference Test หำกมคีวำมแตกต่ำงอยำ่งมนียัส ำคญัทำงสถติ ิ

ผลกำรวจิยัพบว่ำ ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมำกกวำ่
เพศชำย อำยุระหว่ำง 25 – 35 ปี สถำนภำพโสด ระดบักำรศกึษำปรญิญำตร ีรำยไดต่้อเดอืน (ก่อนสมคัรสอบ) 
อยู่ระหว่ำง 10,000 – 15,000 บำท และผลกำรวเิครำะห์ปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบ ด้ำนควำม
ต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพ ควำมมัน่คงปลอดภยั กำรมสี่วนร่วมในสงัคม ระดบัควำมคดิเหน็อยู่ในระดบัมำก 
และกำรกำรยอมรบันับถือ กำรบรรลุสิง่ที่ตัง้ใจ ระดบัควำมคดิเห็นอยู่ในระดบัมำกที่สุด ส่วนผลกำรวเิครำะห์
สมมุติฐำน เพศ สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ รำยได้ต่อเดอืน (ก่อนสมคัรสอบ) ที่ต่ำงกนัของข้ำรำชกำรธุรกำร
ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำร
ส ำนกังำนอยักำรสงูสุดไมแ่ตกต่ำงกนั และดำ้นอำยทุีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุด ส่งผลให้
ปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุดแตกต่ำงกนั 
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ABSTRACT 

The purpose of this research article was to investigate the personal characteristics 
of administrative officials. Attorney General's Office, as well as to investigate the motivational 
factors influencing the decision to apply for an internship examination at the Attorney 
General's Office. Quantitative research is conducted independently. The sample group of 400 
samples was used as a group of administrative officials from the Office of the Attorney 
General. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, and standard deviation 
were used to analyze the data.  To compare differences, the hypothesis employs inferential 
statistics such as the t- test and one-way ANOVA.  If there was a statistically significant 
difference, the pairs were tested using the Least Significant Difference Test. 

According to the findings, the majority of the respondents' personal factors were 
female rather than male, aged 25-35 years, single status, and a bachelor's degree. A monthly 
income of 10,000 –  15,000 baht (prior to applying for the exam) , and The findings of an 
analysis of the factors influencing the decision to apply for the exam in terms of physical 
needs, security, and participation in society There is a lot of disagreement.  Acceptance 
achieving the desired result The level of opinion is at its peak. As for the hypothesis analysis 
results, gender, status, education level, and monthly income (prior to applying for the exam) 
that differs from civil servants of the Attorney General's Office As a result, the factors 
influencing the decision to apply for the admission’s examination to become a civil servant 
of the Office of the Attorney General were similar and administrative officials of varying ages, 
Office of the Attorney General As a result, the motivating factors influencing the decision to 
apply for the admission’s examination to become a civil servant of the Attorney General's 
Office differ. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ทรพัยำกรบุคคลเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนองคก์รและสำมำรถท ำใหอ้งคก์รบรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ องค์กรจงึจ ำเป็นต้องสรรหำบุคคลที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ มทีกัษะ มปีระสบกำรณ์ 
เพื่อให้ได้บุคคลมำปฏบิตัิงำนตรงตำมต ำแหน่งงำนที่องค์กรต้องกำร องค์กรจงึจ ำเป็นต้องมกีำร
จดักำรดำ้นบุคลำกรและในขณะเดยีวกนัตอ้งสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บับุคลำกรในรปูแบบสวสัดกิำรต่ำง ๆ 
ไปพร้อมกนัเพื่อรกัษำบุคลำกรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่องค์กรต้องกำรให้คงอยู่กบัองค์กรต่อไป 
ดังนัน้ กำรแสวงหำคนเข้ำมำปฏิบัติงำนและสิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มำปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 
กระบวนกำรในขัน้ตอนกำรพจิำรณำสรรหำนัน้ประกอบไปดว้ยกำรวำงแผนทรพัยำกรมนุษย์ ควำม
ต้องกำรหรอืกำรรอ้งขอของผูจ้ดักำร กำรระบุต ำแหน่งงำนทีจ่ะรบับุคลำกรใหม่ รวบรวมสำรสนเทศ
ทีไ่ดจ้ำกกำรวเิครำะหง์ำน ขอ้คดิเหน็ของผูจ้ดักำร ซึง่เป็นตวัตรวจสอบใหก้ำรวเิครำะหข์อ้มลูท ำดว้ย
ควำมรอบคอบและลึกซึ้งมำกขึ้น ก ำหนดคุณสมบัติบุคลำกรตรงกับงำน ก ำหนดวิธีกำรสรรหำ                  
โดยผูส้รรหำจะศกึษำแนวทำงและแหล่งทีจ่ะด ำเนินกำรสรรหำ  พนกังำน ควำมพงึพอใจทีไ่ดผู้ส้มคัร  

ส ำนักงำนอยักำรสูงสุดมหีน้ำที ่ใหค้วำมช่วยเหลอืประชำชนในกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย
รวมตลอดทัง้ในกำรคุม้ครองป้องกนัสทิธแิละเสรภีำพของประชำชนและกำรใหค้วำมรูท้ำงกฎหมำย
แก่ประชำชน และมอีิสระในกำรบรหิำรงำนบุคคล โดยมอีัยกำรสูงสุดเป็นผู้บงัคบับญัชำซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่มหีน้ำที่ในกำรให้บรกิำร ดงันัน้ ทรัพยำกรบุคคลจงึเป็นส่วนส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
องค์กร จงึจ ำเป็นต้องสรรหำบุคคลที่มทีกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมปีระสบกำรณ์ เพื่อบรรจุ 
แต่งตัง้ ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร ให้เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนตำมกรอบอัตรำก ำลงั และเนื่องจำก
ขำ้รำชกำรธุรกำรมกีำรเกษียณอำยุรำชกำรในทุก ๆ ปี ท ำใหใ้นทุกปีจะมกีำรว่ำงลงของอตัรำก ำลงั
ตำมกรอบที่ได้รบัจดัสรรท ำให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดต้องมีกำรสรรหำบุคลำกรเข้ำมำทดแทน
อตัรำก ำลงัในส่วนที่ว่ำงลง ผู้วจิยัจงึมคีวำมสนใจที่จะศกึษำปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัร
สอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนกังำนอยักำรสงูสุด   

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษำปัจจยัส่วนบุคคลของขำ้รำชกำรธุรกำร ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ประกอบด้วย 
เพศ อำย ุสถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ รำยไดต่้อเดอืน (ก่อนสมคัรสอบ) 

2. เพื่อศกึษำปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรของ
ส ำนกังำนอยักำรสงูสุด 



สมมติุฐานของการวิจยั  

 ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลใหปั้จจยั
จงูใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุดแตกต่ำงกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในกำรศกึษำครัง้นี้เพื่อศกึษำปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัร
สอบบรรจุเป็นขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนักงำนอยักำร โดยศกึษำ 2 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล
ของขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด และปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบ
บรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนกังำนอยักำรสงูสุด  

ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ต้องกำรศกึษำ คอื กลุ่มขำ้รำชกำรธุรกำรซึ่งเคยผ่ำนกำรสมคัรสอบเพื่อบรรจุ
เป็นข้ำรำชกำรธุรกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมำก่อน ปัจจุบนัเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรของส ำนักงำน               
อยักำรสงูสุดในพืน้ทีส่่วนกลำง ภำค 1 - ภำค 9 จ ำนวน 4,632 รำย  

ขอบเขตด้ำนพื้นที่ งำนวิจยันี้ เก็บข้อมูลจำกข้ำรำชกำรธุรกำรในสังกัดของส ำนักงำน            
อยักำรสงูสุดโดยช่องทำงออนไลน์ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ทีส่รำ้งขึน้ดว้ยบรกิำร Google From  

ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ งำนวจิยันี้ใชร้ะยะเวลำในกำรด ำเนินกำรช่วงเดอืนสงิหำคมถงึธนัวำคม 2564 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

วชริวชัร งำมละม่อม (2558) กล่ำวว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตรม์คีวำมหลำกหลำย ได้แก่ เพศ 
อำย ุสถำนภำพ ลกัษณะ โครงสรำ้งของร่ำงกำย ควำมอำวุโสในกำรท ำงำน เป็นต้น บุคลำกรในระดบั
ทีแ่ตกต่ำงกนัมพีฤตกิรรมกำรแสดงออกแตกต่ำงเนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงดำ้นประชำกรศำสตร ์    

 กนกวรรณ (2551 อ้ำงถึงใน พรทวี  เถื่อนค ำแสน, บุญญรัตน์  สัมพันธ์วัฒนชัย, 2559) กล่ำวว่ำ 
ประชำกรศำสตร์เป็นคุณสมบตัิทำงชวีภำพของมนุษย ์เป็นตวัแปรพื้นฐำนที่มผีลต่อกำรจูงใจ อ ำนำจ 
วฒันธรรมขององคก์ร เป็นตวัแปรทีน่ิยมใชใ้นกำรศกึษำ ไดแ้ก่ อำย ุเพศ สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ 

  

 

 

 



แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 

ToonWorldZ (2017) ได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎีแรงจูงใจ อบัรำฮมั มำสโลว์ เป็นทฤษฎีเกี่ยวกบั
แรงจงูใจทีไ่ดร้บักำรยอมรบัจำกคนทัว่โลก อธบิำยถงึ ควำมต้องกำรของมนุษย ์ซึง่มกีำรเรยีงล ำดบั
เป็นล ำดบัขัน้โดยเรยีงจำกล ำดบัขัน้ต ่ำไปหำล ำดบัสงู (Hierarchy & Needs) ซึง่ไดก้ล่ำวไว ้ดงันี้ 

1. ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย เป็นควำมต้องกำรขัน้พื้นฐำนของควำมต้องกำรอยู่
รอดของชวีติ ไดแ้ก่ ควำมตอ้งกำรปัจจยัสี ่                  

2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภยั เป็นควำมต้องกำรที่นอกเหนือจำกควำมต้องกำร
ดำ้นรำ่งกำย ไดแ้ก่ ควำมปลอดภยัในชวีติ ควำมมัน่คงในกำรท ำงำน กำรไดร้บักำรปกป้องคุม้ครอง  

3. ควำมต้องกำรด้ำนสงัคม มนุษย์ถือว่ำเป็นสตัว์สงัคมที่ต้องกำรได้รบัควำมรกั              
กำรยอมรบัและไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคณะ  

4. ควำมต้องกำรกำรยกย่อง เมื่อไดร้บักำรยอมรบัในกำรเขำ้สงัคมแลว้ มนุษยย์่อม
ตอ้งกำรไดร้บักำรยกยอ่งส่วนตวั ควำมนบัถอื สถำนะ จำกสงัคมต่อไปอกี  

5. ควำมต้องกำรประสบควำมส ำเร็จสูงสุดในชวีิต ถือว่ำเป็นจุดสูงสุดของควำม
ตอ้งกำรทีม่ำสโลวไ์ดอ้ธบิำย  

เกยีรตพิงษ์  อุดมธนะธรีะ (2018) ได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎลี ำดบัขัน้ควำมต้องกำรของ Maslow 
เกิดจำกแนวควำมคดิของ Maslow มองว่ำมนุษย์ต้องกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของตนเองเป็นหลกั             
ตอ้งไดร้บัควำมพงึพอใจควำมตอ้งกำรพืน้ฐำนเสยีก่อนจงึจะน ำไปสู่ควำมตอ้งกำรขัน้สงูตำมล ำดบั   

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 กำรตดัสนิใจ (Decision Making) หมำยถงึ กระบวนกำรเลอืกทำงเลอืกใดทำงเลอืกหนึ่งจำก
กำรพจิำรณำหลำย ๆ ทำงเลอืก และท ำกำรประเมนิเป็นอย่ำงดเีพื่อใหบ้รรจุวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย 
ควำมหมำยของกำรตดัสนิใจซึง่มนีกัวชิำกำรไดใ้หค้วำมหมำยไวแ้ตกต่ำงกนั ดงันี้ 

บำรน์ำรด์ (Barnard, 1938) กำรตดัสนิใจ คอื เทคนิคทีจ่ะพจิำรณำทำงเลอืกต่ำง ๆ ใหเ้หลอืทำงเลอืกเดยีว 

ไซมอน (Simon, 1960) กำรตดัสนิใจ คอื กำรหำทำงเลอืกทีเ่ป็นไปไดแ้ละทำงเลอืกจำกงำนต่ำง ๆ ทีม่ ี

มดู ี(Moody, 1983) กำรตดัสนิใจ คอื กำรกระท ำทีจ่ ำเป็นต้องท ำเมื่อไม่มเีวลำที่จะหำขอ้เทจ็จรงิ ปัญหำ
ที่เกิดขึ้นคือ เมื่อใดตัดสินใจว่ำควรหยุดหำข้อเท็จจรงิ แนวทำงกำรแก้ปัญหำจะถูกเปลี่ยนแปลงไป                
ตำมปัญหำทีต่อ้งกำรแกไ้ข และกำรรวมรวบขอ้เทจ็จรงิมคีวำมเกี่ยวพนักบัค่ำใชจ้่ำยและเวลำ 

กบิสนัและอวิำน เซวชิ (Gibson and Ivancevich, 1979) กำรตดัสนิใจ คอื เป็นกระบวนกำรส ำคญัของผูบ้รหิำร
ทีต่อ้งท ำโดยอยูบ่นพืน้ฐำนของขอ้มลู จำกโครงสรำ้งขององคก์ร พฤตกิรรมบุคคล กลุ่มคนในองคก์ร 



โจนส์ (Jones, 1984) กำรตดัสนิใจ คอื กระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำขององค์กรโดยวธิกีำรค้นหำ
ทำงเลอืกและเลอืกทำงเลอืกทีด่ทีีสุ่ดเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัใิหบ้รรลุเป้ำหมำยทีอ่งคก์รตัง้ไว ้  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

พรทว ี เถื่อนค ำแสน และบุญญรตัน์  สมัพนัธ์วฒันชยั (2559, บทคดัย่อ) ท ำกำรศึกษำเรื่อง 
ปัจจยัที่มผีลต่อแรงจูงใจในกำรตดัสนิใจเลอืกท ำงำนของพนักงำนระดบัปฏบิตักิำรในนิคมอุตสำหกรรม
เหมรำช อสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง พบว่ำ ระดบักำรศกึษำที่แตกต่ำงกนัมผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืก
ท ำงำนของพนักงำนแตกต่ำงกนั ส่วนดำ้นปัจจยัจงูใจมผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกท ำงำนของพนักงำนอยูท่ี่
ระดบัปำนกลำง ในส่วนของปัจจยัจงูใจในดำ้นควำมส ำเรจ็ของงำนนัน้มคีวำมสมัพนัธต่์อกำรตดัสนิใจเลอืก
ท ำงำนของพนักงำนอยู่ในระดบัต ่ำ มคีวำมสมัพนัธ์ในทิศทำงเดียวกัน และปัจจยัค ้ำจุนมผีลต่อกำร
ตดัสนิใจเลอืกท ำงำนของพนักงำนอยู่ในระดบัปำนกลำง ปัจจยัค ้ำจุนดำ้นสภำพในงำนอยู่ในระดบัต ่ำเมื่อ
เทยีบควำมสมัพนัธต่์อกำรตดัสนิใจเลอืกท ำงำนของพนกังำน มคีวำมสมัพนัธใ์นทศิทำงเดยีวกนั 

นิตยำ  ชื่นอำรมณ์ (2562) ท ำกำรศกึษำเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในกำรตดัสนิใจเลอืกสมคัรงำน
กบับรษิทัญี่ปุ่ นในเขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวจิยัพบว่ำ แรงจงูใจในกำรตดัสนิใจเลอืกสมคัรงำน
ในด้ำนควำมมัน่คงในงำนอยู่ในระดบัมำก ส่วนระดบัแรงจูงใจในกำรตดัสนิใจเลอืกที่น้อยที่สุดคอืด้ำน
โอกำสเจรญิก้ำวหน้ำในงำน เมื่อพจิำรณำเป็นรำยขอ้กลุ่มตวัอย่ำงเลอืกสมคัรเขำ้ท ำงำนในบรษิทัญี่ปุ่ น
โดยตดัสนิใจจำกประสบกำรณ์ของตวัเองอยู่ในระดบัมำกที่สุด และต ่ำที่สุดจะเป็นด้ำนควำมรูส้กึถงึกำร
ประสบควำมส ำเรจ็ในหน้ำที่กำรงำนที่ท ำอยู่ในบรษิัทญี่ปุ่ น ส่วนลกัษณะประชำกรศำสตร์ในด้ำนอำยุ 
รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อำยกุำรท ำงำนต่ำงกนั กำรตดัสนิใจเลอืกสมคัรงำนกบับรษิทัญี่ปุ่ นกต่็ำงกนั ดำ้นเพศ 
ระดบักำรศกึษำต่ำงกนัมกีำรตดัสนิใจเลอืกสมคัรงำนกบับรษิทัญีปุ่่ นไมต่่ำงกนั ดำ้นควำมมัน่คงในงำนส่งผลต่อ
กำรตดัสนิใจเลอืกสมคัรงำนกบับรษิทัญี่ปุ่ นมำกที่สุด รองลงมำไดแ้ก่ด้ำนค่ำนิยม ด้ำนผลตอบแทนและ
สวสัดกิำร ดำ้นชื่อเสยีงองคก์ร และดำ้นโอกำสเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเอง    

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

กำรวจิยัครัง้นี้ใช้แนวทำงกำรวิจยัเชงิปรมิำณ (quantitative research) โดยใช้ข้อมูลจำก
แบบสอบถำม เป็นเครือ่งมอืในกำรศกึษำ 

ประชากร ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนกังำนอยักำรสงูสุด จ ำนวน 4,632 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ได้จำกสูตรของ Krejcie & Morgan ที่ระดบัค่ำควำมเชื่อมัน่ที่ 95% และ
ควำมคลำดเคลื่อน 5% ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่ง 400 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง ในกำรท ำวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ก ำหนดจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงแยกกลุ่ม
ตวัอยำ่งรำยส่วน จ ำนวน 400 ตวัอยำ่ง โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ 



 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถำม 3 ส่วน ดงันี้ 

 1. ค ำถำมคดักรองกลุ่มตวัอย่ำงเพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่ำงที่เคยมปีระสบกำรณ์ในกำรสมคัรสอบบรรจุ 
เป็นขำ้รำชกำรธุรกำรของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด โดยกำรตอบค ำถำมเป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist) 

 2.แบบสอบถำมลกัษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ 
ระดบักำรศกึษำ รำยไดต่้อเดอืน (ก่อนสมคัรสอบ) โดยกำรตอบค ำถำมเป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist) 

3. แบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัจงูใจมผีลต่อกำรตดัสนิใจ เป็นกำรสรำ้งแบบสอบถำมโดยใช้
องคป์ระกอบของปัจจยัจงูใจ จ ำนวน 22 ขอ้ค ำถำม ลกัษณะค ำตอบเป็นแบบประเมนิระดบัปัจจยัจูง
ใจตำมกำรจดัล ำดบัของลเิคริท์ (Likert Scale) โดยมเีกณฑก์ำรประเมนิระดบัปัจจยัจงูใจ ดงันี้ 

  ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด  ก ำหนดให ้ 5 คะแนน 
  ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำก  ก ำหนดให ้ 4 คะแนน 
  ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัปำนกลำง  ก ำหนดให ้ 3 คะแนน 
  ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย  ก ำหนดให ้ 2 คะแนน 
  ระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด  ก ำหนดให ้ 1 คะแนน 

กำรสรำ้งและตรวจสอบคุณภำพของเครือ่งมอื ผูว้จิยัไดส้รำ้งแบบสอบถำมขึน้เองโดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 

 1. ผูว้จิยัไดท้ ำกำรศกึษำแนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องปัจจยัจงูใจ จำกนัน้
ไดน้ ำมำก ำหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นกำรวจิยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรสรำ้งแบบสอบถำม 

 2. ผู้วจิยัได้ท ำกำรสร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกบัปัจจยัจูงใจพร้อมทัง้ตรวจสอบเนื้อหำของ
แบบสอบถำมว่ำครอบคลุมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยัครัง้นี้หรอืไม่ และไดน้ ำไปใหอ้ำจำรยท์ีป่รกึษำ
ตรวจสอบหลงัจำกนัน้น ำมำท ำกำรปรบัปรงุตำมค ำแนะน ำของอำจำรยท์ีป่รกึษำ 

 3. น ำแบบสอบถำมที่ได้ท ำกำรแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จ ำนวน                   
40 คน เพื่อต้องกำรหำคุณภำพของเครื่องมอืโดยกำรหำค่ำควำมเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถำม (Reliability) 
แบบ Cronbach’s Alpha ซึง่ไดค้่ำสมัประสทิธิแ์อลฟ่ำของครอนบำค เท่ำกบั 0.963 ซึง่ถอืว่ำแบบสอบถำม
นี้มคีวำมเชื่อถอืไดส้ำมำรถน ำไปเกบ็ขอ้มลูจรงิต่อไป 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

กำรวเิครำะหข์อ้มลูส ำหรบักำรวจิยัเชงิปรมิำณ ไดแ้ก่ สถติเิชงิพรรณนำ (descriptive statistics) ไดแ้ก่ 
ค่ำควำมถี ่รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และสถติเิชงิอนุมำน (inferential statistics) โดยใชก้ำร
ทดสอบสมมตฐิำนดว้ยกำรวเิครำะหท์ดสอบท ี(t-test) กำรวเิครำะหค์วำมแปรปรวน (One-way ANOVA) 

 

 



ผลการวิจยั 

ผลของกำรวเิครำะหต์ำมลกัษณะขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมำกกว่ำเพศชำย 
มอีำยุระหว่ำง 25 – 35 ปี มสีถำนภำพโสด ระดบักำรศกึษำปรญิญำตร ีรำยไดต่้อเดอืน (ก่อนสมคัรสอบ) 
อยูร่ะหว่ำง 10,000 – 15,000 บำท 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัจงูใจท่ีมีผลการการตดัสินใจสมคัรสอบ 

ปัจจยัจงูใจด้าน ความต้องการทางด้านกายภาพ 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพระดบัควำมคดิเห็นอยู่ในระดับมำก 
สำมำรถเรยีงล ำดบัจำกมำกไปน้อยได้คอื ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มคี่ำตอบแทนหรอื
เงินเดือนที่ได้ร ับอย่ำงเหมำะสมเพียงพอแก่กำรด ำรงชีพ  อยู่ในระดับมำกที่สุด รองลงมำคือ                
ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มสีภำพเอื้อต่อกำรท ำงำนให้เกิดควำมส ำเรจ็ตำมหน้ำที่ที่ท่ำน
ได้รบัมอบหมำย อยู่ในระดบัมำกที่สุด และท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มตี ำแหน่งงำนและ               
สำยงำนตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำน อยู่ในระดับมำก ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ                      
ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีใ่หค้วำมช่วยเหลอืประชำชน อยูใ่นระดบัมำก 

ปัจจยัจงูใจด้าน ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั 
 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ควำมต้องกำรควำมมัน่คงปลอดภยัระดบัควำมคดิเหน็อยู่ในระดบัมำกที่สุด 
สำมำรถเรยีงล ำดบัจำกมำกไปน้อยไดค้อื ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทน
พเิศษ อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มสีวสัดกิำรด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น ค่ำรกัษำพยำบำล ดำ้นทีอ่ยูอ่ำศยั ดำ้นกำรศกึษำ วนัลำฯ อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนใน
หน่วยงำนที่มวีธิกีำรประเมนิผลกำรเลื่อนขัน้เลื่อนเงนิเดอืนอย่ำงยุตธิรรมและเหมำะสม อยู่ในระดบัมำกที่สุด 
ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีม่คีวำมมัน่คงอยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด ขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ท่ำนตอ้งกำร
ท ำงำนในหน่วยงำนทีม่ปีรมิำณงำนทีเ่หมำะสมกบัระดบัเงนิเดอืนทีท่่ำนไดร้บั อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด 

ปัจจยัจงูใจด้าน ความต้องการมีส่วนร่วมในสงัคม 
 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ควำมต้องกำรมสี่วนร่วมในสงัคมระดบัควำมคดิเห็นอยู่ในระดบัมำกที่สุด 
สำมำรถเรยีงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยไดค้อื ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีเ่พื่อนร่วมงำนใหก้ำรยอมรบั
ในกำรท ำงำนของท่ำน อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีผู่บ้งัคบับญัชำ
หรอืหวัหน้ำงำนสำมำรถใหท้ ำปรกึษำและควำมเหน็แก่ท่ำนได้ อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด และท่ำนตอ้งกำร
ท ำงำนในหน่วยงำนทีเ่พื่อนร่วมงำนใหค้วำมรว่มมอืในกำรปฏบิตังิำน อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด ขอ้ทีม่คี่ำเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ดคอื ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีเ่พื่อนรว่มงำนท ำงำนแบบเป็นพีเ่ป็นน้อง อยูใ่นระดบัมำก 

ปัจจยัจงูใจด้าน ความต้องการการยอมรบันับถือ 
 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ควำมตอ้งกำรกำรยอมรบันับถอืระดบัควำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด 
สำมำรถเรยีงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยได้คอื ท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่ท่ำนจะได้รบักำร



ยอมรบัจำกกลุ่มเพื่อนหรอืคนรูจ้กั และท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีค่นทัว่ไปใหก้ำรยอมรบัและนับถอื 
อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีผู่บ้งัคบับญัชำหรอืหวัหน้ำงำน
ยอมรบัในควำมรูค้วำมสำมำรถของท่ำน อยู่ในระดบัมำกทีสุ่ด และท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำน
ทีต่ ำแหน่งงำนหรอืหน้ำทีข่องท่ำนเป็นส่วนหนึ่งทีส่ำมำรถท ำใหง้ำนประสบควำมส ำเรจ็  อยู่ในระดบั
มำกทีสุ่ด ขอ้ทีม่คี่ำเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มเีกยีรตอิยูใ่นระดบัมำก 

ปัจจยัจงูใจด้าน ความต้องการบรรลส่ิุงท่ีตัง้ใจ 
 ผลกำรศกึษำพบว่ำ ควำมต้องกำรบรรลุสิง่ที่ตัง้ใจระดบัควำมคดิเห็นอยู่ในระดบัมำกที่สุด 
สำมำรถเรยีงล ำดบัจำกมำกไปหำน้อยไดค้อื ท่ำนต้องกำรมรีำยไดท้ีม่ ัน่คงและสำมำรถเลีย้งดูครอบครวัได้ 
อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด รองลงมำคอื ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีท่่ำนสำมำรถมโีอกำสไดเ้ลื่อนต ำแหน่ง
ในระดบัที่สูงขึน้ได้ อยู่ในระดบัมำกที่สุด และท่ำนต้องกำรท ำงำนในหน่วยงำนที่มกีำรสนับสนุนให้
ฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ อยู่ในระดับมำกที่สุด ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ                    
ท่ำนตอ้งกำรท ำงำนในหน่วยงำนทีท่่ำนไดร้บัหน้ำทีป่ฏบิตังิำนทีม่คีวำมทำ้ทำย อยูใ่นระดบัมำกทีสุ่ด 

ผลการวิเคราะหเ์พ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐำน ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกนั ของข้ำรำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรส ำนักงำน                   
อยักำรสงูสุดแตกต่ำงกนั 
 1. เพศทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลใหปั้จจยัจงูใจทีม่ผีลต่อ
กำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุดไมแ่ตกต่ำงกนั 
 2. อำยุทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลใหปั้จจยัจงูใจทีม่ผีลต่อ
กำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุดแตกต่ำงกนั 
 3. สถำนภำพทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุด ส่งผลใหปั้จจยัจงูใจที่มี
ผลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุดไมแ่ตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพ ควำมต้องกำรมสี่วนร่วมในสงัคม และสถำนภำพที่ต่ำงกนั ของ
ขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลใหปั้จจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุ
เป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุดแตกต่ำงกนั ไดแ้ก่ ควำมต้องกำรควำมมัน่คงปลอดภยั 
ควำมตอ้งกำรกำรยอมรบันบัถอื และควำมตอ้งกำรบรรลุสิง่ทีต่ ัง้ใจ 
 4. ระดบักำรศกึษำทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลใหปั้จจยัจงู
ใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุดแตกต่ำงกนั 
 5. รำยไดต่้อเดอืน (ก่อนสมคัรสอบ) ทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรส ำนักงำน                   
อยักำรสงูสุดแตกต่ำงกนั 
 



อภิปรายผล 

จำกผลกำรวจิยัเรื่อง ปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรของ
ส ำนกังำนอยักำรสงูสุด สำมำรถน ำมำอภปิรำยผลได ้ดงันี้ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลใหปั้จจยั
จงูใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุเป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุดแตกต่ำงกนั
โดยผลวจิยัพบว่ำ ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรส ำนักงำน                    
อยักำรสูงสุดไม่แตกต่ำงกนั รวมไปถงึปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นอำยุและรำยได้ทีต่่ำงกนั ของขำ้รำชกำร
ธุรกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจยัจูงใจที่มีผลต่อกำรตัดสินใจสมคัรสอบบรรจุเป็น
ข้ำรำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจัยของ                       
นิตยำ  ชื่นอำรมณ์ (2562) ที่กล่ำวว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตร์ในด้ำนเพศมกีำรจดัสินใจเลอืก                    
สมคัรงำนกบับรษิทัญี่ปุ่ นไม่ต่ำงกนั และลกัษณะประชำกรศำสตรใ์นด้ำนอำยุ รำยไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต่ำงกนัมกีำรตดัสนิใจเลอืกสมคัรงำนกบับรษิทัญี่ปุ่ นต่ำงกนั และผลกำรวจิยัพบว่ำ ระดบักำรศกึษำ  
ที่ต่ำงกนั ของขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจ
สมคัรสอบบรรจุเป็นขำ้รำชกำรธุรกำรส ำนักงำนอยักำรสูงสุดแตกต่ำงกนั ซึ่งมคีวำมสอดคล้องกบั
งำนวจิยัของ พรทว ีเถื่อนค ำแสน และบุญญรตัน์  สมัพนัธ์วฒันชยั (2559, บทคดัย่อ) ที่กล่ำวว่ำ 
ระดบักำรศกึษำทีแ่ตกต่ำงกนัมผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกท ำงำนของพนกังำนแตกต่ำงกนั 
 จำกขอ้สรุปดงักล่ำวเหน็ไดว้่ำ ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศทีต่่ำงกนัส่งผลใหปั้จจยัจงูใจที่มผีล
ต่อกำรตดัสนิใจไม่แตกต่ำงกนั และปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นอำยุ รำยได ้และระดบักำรศกึษำทีต่่ำงกนั
ส่งผลใหปั้จจยัจงูใจทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจแตกต่ำงกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 ผลที่ได้จำกกำรวิจยัครัง้นี้พบว่ำ ปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อกำรตัดสินในสมคัรสอบบรรจุเป็น
ขำ้รำชกำรส ำนกังำนอยักำรสูงสุดคอื กำรทีห่น่วยงำนมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนพเิศษและควำมตอ้งกำร
มรีำยไดท้ีม่ ัน่คงสำมำรถเลี้ยงดูครอบครวัได ้ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีอ่งคก์รควรน ำขอ้มลูนี้ไปพจิำรณำใน
กำรทบทวนถึงสวสัดกิำรที่ท ำให้บุคคลำกรในส ำนักงำนสำมำรถมรีำยได้ที่ม ัน่คงเพยีงพอแก่กำร
ด ำรงชพีเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเขำ้มำเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์รเพื่อพฒันำองคก์รต่อไป 
 
 
 



ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีำรศึกษำปัจจยัด้ำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจสมคัรสอบ เชื่อ ปัจจยัด้ำน
พฤติกรรม ปัจจยัด้ำนควำมเชื่อมัน่ เป็นต้น เพื่อให้ทรำบถึงปัจจยัในด้ำนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อกำร
ตดัสนิใจสมคัรสอบ และเพื่อใหต้รงต่อควำมตอ้งกำรน ำมำเปรยีบเทยีบ ปรบัปรงุปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อ
กำรตดัสนิใจใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 2. กำรศกึษำวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถำมเพยีงอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ ดงันัน้ในกำรวจิยั
ครัง้ต่อไปควรเพิม่แบบสอบถำมเชงิคุณภำพดว้ย เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้ 
 3. กำรศกึษำวจิยัครัง้ไดไ้ดศ้กึษำเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยซึง่เคยสมคัรสอบบรรจเุป็นขำ้รำชกำร
ธุรกำรส ำนกังำนอยักำรสงูสุดเท่ำนัน้ ดงันัน้ กำรศกึษำในกำรวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษำเกี่ยวกบัผูท้ีไ่ม่
เคยตดัสนิใจสมคัรสอบบรรจุเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรของส ำนักงำนำอยักำรสูงสุด เพื่อจะได้ศึกษำ
ควำมแตกต่ำงซึง่จะเป็นประโยชน์ส ำหรบักำรวำงแผนในส่วนของงำนบุคลำกรต่อไป 
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