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บทคัดย่อ
บทควำมวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำปั จจัยส่วนบุคคลของข้ำรำชกำรธุรกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
และเพื่อศึกษำปั จจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
กำรค้นคว้ำอิสระเป็ นกำรวิจยั เชิงปริมำณ กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้เป็ นกลุ่มข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
จำนวน 400 ตัวอย่ำง วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนำ ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน
สมมุตฐิ ำนใช้สถิตเิ ชิงอนุ มำนโดยทดสอบ t-test และ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
และทดสอบรำยคู่โดยใช้ Least Significant Difference Test หำกมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมำกกว่ำ
เพศชำย อำยุระหว่ำง 25 – 35 ปี สถำนภำพโสด ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี รำยได้ต่อเดือน (ก่อนสมัครสอบ)
อยู่ระหว่ำง 10,000 – 15,000 บำท และผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบ ด้ำนควำม
ต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพ ควำมมันคงปลอดภั
่
ย กำรมีส่วนร่วมในสังคม ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
และกำรกำรยอมรับนับถือ กำรบรรลุสงิ่ ที่ตงั ้ ใจ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ส่วนผลกำรวิเครำะห์
สมมุติฐำน เพศ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน (ก่อนสมัครสอบ) ที่ต่ำงกันของข้ำรำชกำรธุรกำร
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำร
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดไม่แตกต่ำงกัน และด้ำนอำยุทต่ี ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้
ปั จจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน
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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.
Keywords: Motivating factors, Decision making

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ทรัพยำกรบุคคลเป็ นส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรและสำมำรถทำให้องค์กรบรรลุตำม
เป้ ำหมำยที่ต งั ้ ไว้ องค์กรจึงจำเป็ นต้องสรรหำบุคคลที่มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทกั ษะ มีประสบกำรณ์
เพื่อให้ได้บุคคลมำปฏิบตั ิงำนตรงตำมตำแหน่ งงำนที่องค์กรต้องกำร องค์กรจึงจำเป็ นต้องมีกำร
จัดกำรด้ำนบุคลำกรและในขณะเดียวกันต้องสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั บุคลำกรในรูปแบบสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ไปพร้อมกันเพื่อรักษำบุคลำกรที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่องค์กรต้องกำรให้คงอยู่กบั องค์กรต่อไป
ดัง นั น้ กำรแสวงหำคนเข้ำ มำปฏิบ ัติง ำนและสิ้น สุ ด เมื่อ บุ ค คลได้ม ำปฏิบ ัติง ำนภำยใ นองค์ก ร
กระบวนกำรในขัน้ ตอนกำรพิจำรณำสรรหำนัน้ ประกอบไปด้วยกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุ ษย์ ควำม
ต้องกำรหรือกำรร้องขอของผูจ้ ดั กำร กำรระบุตำแหน่ งงำนทีจ่ ะรับบุคลำกรใหม่ รวบรวมสำรสนเทศ
ทีไ่ ด้จำกกำรวิเครำะห์งำน ข้อคิดเห็นของผูจ้ ดั กำร ซึง่ เป็ นตัวตรวจสอบให้กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ทำด้วย
ควำมรอบคอบและลึก ซึ้ง มำกขึ้น ก ำหนดคุ ณ สมบัติบุ ค ลำกรตรงกับ งำน กำหนดวิธ ีกำรสรรหำ
โดยผูส้ รรหำจะศึกษำแนวทำงและแหล่งทีจ่ ะดำเนินกำรสรรหำ พนักงำน ควำมพึงพอใจทีไ่ ด้ผสู้ มัคร
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีหน้ำที่ ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
รวมตลอดทัง้ ในกำรคุม้ ครองป้ องกันสิทธิและเสรีภำพของประชำชนและกำรให้ควำมรูท้ ำงกฎหมำย
แก่ ประชำชน และมีอิส ระในกำรบริหำรงำนบุค คล โดยมีอ ัยกำรสูงสุ ดเป็ นผู้บงั คับบัญ ชำซึ่งเป็ น
หน่ วยงำนที่มหี น้ ำที่ในกำรให้บริกำร ดังนัน้ ทรัพยำกรบุคคลจึงเป็ นส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อ น
องค์กร จึงจำเป็ นต้องสรรหำบุคคลที่มที กั ษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ เพื่อบรรจุ
แต่ งตัง้ ปฏิบตั ิห น้ ำที่รำชกำร ให้เ หมำะสมกับต ำแหน่ งงำนตำมกรอบอัตรำกำลัง และเนื่อ งจำก
ข้ำรำชกำรธุรกำรมีกำรเกษียณอำยุรำชกำรในทุก ๆ ปี ทำให้ในทุกปี จะมีกำรว่ำงลงของอัตรำกำลัง
ตำมกรอบที่ไ ด้รบั จัด สรรท ำให้ส ำนัก งำนอัยกำรสูงสุ ดต้อ งมีกำรสรรหำบุค ลำกรเข้ำ มำทดแทน
อัตรำกำลังในส่วนที่ว่ำงลง ผู้วจิ ยั จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัคร
สอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษำปั จจัยส่วนบุคคลของข้ำรำชกำรธุรกำร สำนักงำนอัยกำรสูงสุด ประกอบด้วย
เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน (ก่อนสมัครสอบ)
2. เพื่อศึกษำปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด

สมมุติฐานของการวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัย
จูงใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ในกำรศึกษำครัง้ นี้เพื่อศึกษำปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัคร
สอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำร โดยศึกษำ 2 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล
ของข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด และปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบ
บรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ต้องกำรศึกษำ คือ กลุ่มข้ำรำชกำรธุรกำรซึ่งเคยผ่ำนกำรสมัครสอบเพื่อบรรจุ
เป็ นข้ำรำชกำรธุ รกำรของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุ ดมำก่ อน ปั จจุบนั เป็ นข้ำรำชกำรธุ รกำรของส ำนักงำน
อัยกำรสูงสุดในพืน้ ทีส่ ่วนกลำง ภำค 1 - ภำค 9 จำนวน 4,632 รำย
ขอบเขตด้ำ นพื้น ที่ งำนวิจ ยั นี้ เ ก็บ ข้อ มูล จำกข้ำ รำชกำรธุ ร กำรในสัง กัด ของส ำนั ก งำน
อัยกำรสูงสุดโดยช่องทำงออนไลน์ผ่ำนแบบสอบถำมออนไลน์ทส่ี ร้ำงขึน้ ด้วยบริกำร Google From
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ งำนวิจยั นี้ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรช่วงเดือนสิงหำคมถึงธันวำคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
วชิรวัชร งำมละม่อม (2558) กล่ำวว่ำ ลักษณะประชำกรศำสตร์มคี วำมหลำกหลำย ได้แก่ เพศ
อำยุ สถำนภำพ ลักษณะ โครงสร้ำงของร่ำงกำย ควำมอำวุโสในกำรทำงำน เป็ นต้น บุคลำกรในระดับ
ทีแ่ ตกต่ำงกันมีพฤติกรรมกำรแสดงออกแตกต่ำงเนื่องจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนประชำกรศำสตร์
กนกวรรณ (2551 อ้ ำงถึงใน พรทวี เถื่อนค ำแสน, บุ ญญรัตน์ สัมพันธ์ว ัฒนชัย, 2559) กล่ ำวว่ ำ
ประชำกรศำสตร์เป็ นคุณสมบัติทำงชีวภำพของมนุ ษย์ เป็ นตัวแปรพื้นฐำนที่มผี ลต่อกำรจูงใจ อำนำจ
วัฒนธรรมขององค์กร เป็ นตัวแปรทีน่ ิยมใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ อำยุ เพศ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ

แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ToonWorldZ (2017) ได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎีแรงจูงใจ อับรำฮัม มำสโลว์ เป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับจำกคนทัวโลก
่
อธิบำยถึง ควำมต้องกำรของมนุ ษย์ ซึง่ มีกำรเรียงลำดับ
เป็ นลำดับขัน้ โดยเรียงจำกลำดับขัน้ ต่ ำไปหำลำดับสูง (Hierarchy & Needs) ซึง่ ได้กล่ำวไว้ ดังนี้
1. ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย เป็ นควำมต้องกำรขัน้ พื้นฐำนของควำมต้องกำรอยู่
รอดของชีวติ ได้แก่ ควำมต้องกำรปั จจัยสี่
2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย เป็ นควำมต้องกำรที่นอกเหนือจำกควำมต้องกำร
ด้ำนร่ำงกำย ได้แก่ ควำมปลอดภัยในชีวติ ควำมมันคงในกำรท
่
ำงำน กำรได้รบั กำรปกป้ องคุม้ ครอง
3. ควำมต้องกำรด้ำนสังคม มนุ ษย์ถือว่ำเป็ นสัตว์ สงั คมที่ต้องกำรได้รบั ควำมรัก
กำรยอมรับและได้เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มคณะ
4. ควำมต้องกำรกำรยกย่อง เมื่อได้รบั กำรยอมรับในกำรเข้ำสังคมแล้ว มนุ ษย์ย่อม
ต้องกำรได้รบั กำรยกย่องส่วนตัว ควำมนับถือ สถำนะ จำกสังคมต่อไปอีก
5. ควำมต้อ งกำรประสบควำมสำเร็จสูงสุ ดในชีว ิต ถือ ว่ำเป็ นจุดสูงสุดของควำม
ต้องกำรทีม่ ำสโลว์ได้อธิบำย
เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2018) ได้กล่ำวว่ำ ทฤษฎีลำดับขัน้ ควำมต้องกำรของ Maslow
เกิดจำกแนวควำมคิดของ Maslow มองว่ำมนุ ษย์ต้องกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของตนเองเป็ นหลัก
ต้องได้รบั ควำมพึงพอใจควำมต้องกำรพืน้ ฐำนเสียก่อนจึงจะนำไปสู่ควำมต้องกำรขัน้ สูงตำมลำดับ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
กำรตัดสินใจ (Decision Making) หมำยถึง กระบวนกำรเลือกทำงเลือกใดทำงเลือกหนึ่งจำก
กำรพิจำรณำหลำย ๆ ทำงเลือก และทำกำรประเมินเป็ นอย่ำงดีเพื่อให้บรรจุวตั ถุประสงค์ เป้ ำหมำย
ควำมหมำยของกำรตัดสินใจซึง่ มีนกั วิชำกำรได้ให้ควำมหมำยไว้แตกต่ำงกัน ดังนี้
บำร์นำร์ด (Barnard, 1938) กำรตัดสินใจ คือ เทคนิคทีจ่ ะพิจำรณำทำงเลือกต่ำง ๆ ให้เหลือทำงเลือกเดียว
ไซมอน (Simon, 1960) กำรตัดสินใจ คือ กำรหำทำงเลือกทีเ่ ป็ นไปได้และทำงเลือกจำกงำนต่ำง ๆ ทีม่ ี
มูดี (Moody, 1983) กำรตัดสินใจ คือ กำรกระทำทีจ่ ำเป็ นต้องทำเมื่อไม่มเี วลำที่จะหำข้อเท็จจริง ปั ญหำ
ที่เกิดขึ้นคือ เมื่อใดตัดสินใจว่ำควรหยุดหำข้อเท็จจริง แนวทำงกำรแก้ ปัญหำจะถูกเปลี่ยนแปลงไป
ตำมปั ญหำทีต่ อ้ งกำรแก้ไข และกำรรวมรวบข้อเท็จจริงมีควำมเกี่ยวพันกับค่ำใช้จ่ำยและเวลำ
กิบสันและอิวำน เซวิช (Gibson and Ivancevich, 1979) กำรตัดสินใจ คือ เป็ นกระบวนกำรสำคัญของผูบ้ ริหำร
ทีต่ อ้ งทำโดยอยูบ่ นพืน้ ฐำนของข้อมูล จำกโครงสร้ำงขององค์กร พฤติกรรมบุคคล กลุ่มคนในองค์กร

โจนส์ (Jones, 1984) กำรตัดสินใจ คือ กระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำขององค์กรโดยวิธกี ำรค้นหำ
ทำงเลือกและเลือกทำงเลือกทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้ ำหมำยทีอ่ งค์กรตัง้ ไว้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
พรทวี เถื่อนคำแสน และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒ
ั นชัย (2559, บทคัดย่อ) ทำกำรศึกษำเรื่อง
ปั จจัยที่มผี ลต่อแรงจูงใจในกำรตัดสินใจเลือกทำงำนของพนักงำนระดับปฏิบตั กิ ำรในนิคมอุตสำหกรรม
เหมรำช อีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง พบว่ำ ระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือก
ทำงำนของพนักงำนแตกต่ำงกัน ส่วนด้ำนปั จจัยจูงใจมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกทำงำนของพนักงำนอยูท่ ่ี
ระดับปำนกลำง ในส่วนของปั จจัยจูงใจในด้ำนควำมสำเร็จของงำนนัน้ มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจเลือก
ทำงำนของพนักงำนอยู่ในระดับต่ ำ มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน และปั จจัยค้ำจุนมีผลต่ อกำร
ตัดสินใจเลือกทำงำนของพนักงำนอยู่ในระดับปำนกลำง ปั จจัยค้ำจุนด้ำนสภำพในงำนอยู่ในระดับต่ ำเมื่อ
เทียบควำมสัมพันธ์ต่อกำรตัดสินใจเลือกทำงำนของพนักงำน มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกัน
นิตยำ ชื่นอำรมณ์ (2562) ทำกำรศึกษำเรือ่ ง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อแรงจูงใจในกำรตัดสินใจเลือกสมัครงำน
กับบริษทั ญี่ป่ นุ ในเขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจยั พบว่ำ แรงจูงใจในกำรตัดสินใจเลือกสมัครงำน
ในด้ำนควำมมันคงในงำนอยู
่
่ในระดับมำก ส่วนระดับแรงจูงใจในกำรตัดสินใจเลือกที่น้อยที่สุดคือด้ำน
โอกำสเจริญก้ำวหน้ำในงำน เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยข้อกลุ่มตัวอย่ำงเลือกสมัครเข้ำทำงำนในบริษทั ญี่ป่ นุ
โดยตัดสินใจจำกประสบกำรณ์ของตัวเองอยู่ในระดับมำกที่สุด และต่ ำที่สุดจะเป็ นด้ำนควำมรูส้ กึ ถึงกำร
ประสบควำมสำเร็จในหน้ ำที่กำรงำนที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ป่ ุน ส่วนลักษณะประชำกรศำสตร์ในด้ำนอำยุ
รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน อำยุกำรทำงำนต่ำงกัน กำรตัดสินใจเลือกสมัครงำนกับบริษทั ญี่ป่ นุ ก็ต่ำงกัน ด้ำนเพศ
ระดับกำรศึกษำต่ำงกันมีกำรตัดสินใจเลือกสมัครงำนกับบริษทั ญีป่ ่ นุ ไม่ต่ำงกัน ด้ำนควำมมันคงในงำนส่
่
งผลต่อ
กำรตัดสินใจเลือกสมัครงำนกับบริษทั ญี่ป่ ุนมำกที่สุด รองลงมำได้แก่ด้ำนค่ำนิยม ด้ำนผลตอบแทนและ
สวัสดิกำร ด้ำนชื่อเสียงองค์กร และด้ำนโอกำสเรียนรูแ้ ละพัฒนำตนเอง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กำรวิจยั ครัง้ นี้ ใ ช้แ นวทำงกำรวิจยั เชิงปริมำณ (quantitative research) โดยใช้ข้อมูล จำก
แบบสอบถำม เป็ นเครือ่ งมือในกำรศึกษำ
ประชากร ได้แก่ ข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด จำนวน 4,632 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้จำกสูตรของ Krejcie & Morgan ที่ระดับค่ำควำมเชื่อ มันที
่ ่ 95% และ
ควำมคลำดเคลื่อน 5% ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 400 คน
วิ ธีการสุ่มตัวอย่ าง ในกำรทำวิจยั ครัง้ นี้ผู้ว ิจยั ได้กำหนดจำนวนกลุ่ มตัว อย่ำงแยกกลุ่ม
ตัวอย่ำงรำยส่วน จำนวน 400 ตัวอย่ำง โดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั เป็ นแบบสอบถำม 3 ส่วน ดังนี้
1. คำถำมคัดกรองกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรสมัครสอบบรรจุ
เป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด โดยกำรตอบคำถำมเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)
2.แบบสอบถำมลักษณะประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ
ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน (ก่อนสมัครสอบ) โดยกำรตอบคำถำมเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)
3. แบบสอบถำมเกีย่ วกับปั จจัยจูงใจมีผลต่อกำรตัดสินใจ เป็ นกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยใช้
องค์ประกอบของปั จจัยจูงใจ จำนวน 22 ข้อคำถำม ลักษณะคำตอบเป็ นแบบประเมินระดับปั จจัยจูง
ใจตำมกำรจัดลำดับของลิเคริ ์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์กำรประเมินระดับปั จจัยจูงใจ ดังนี้
ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำก
ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับปำนกลำง
ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด
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กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ได้สร้ำงแบบสอบถำมขึน้ เองโดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ทำกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องปั จจัยจูงใจ จำกนัน้
ได้นำมำกำหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในกำรวิจยั เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม
2. ผู้วจิ ยั ได้ทำกำรสร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับปั จจัยจูงใจพร้อมทัง้ ตรวจสอบเนื้อหำของ
แบบสอบถำมว่ำครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ครัง้ นี้หรือไม่ และได้นำไปให้อำจำรย์ทป่ี รึกษำ
ตรวจสอบหลังจำกนัน้ นำมำทำกำรปรับปรุงตำมคำแนะนำของอำจำรย์ทป่ี รึกษำ
3. น ำแบบสอบถำมที่ได้ ท ำกำรแก้ ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) จ ำนวน
40 คน เพื่อต้องกำรหำคุณภำพของเครื่องมือโดยกำรหำค่ำควำมเชื่อถือได้ของแบบสอบถำม (Reliability)
แบบ Cronbach’s Alpha ซึง่ ได้ค่ำสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ ำของครอนบำค เท่ำกับ 0.963 ซึง่ ถือว่ำแบบสอบถำม
นี้มคี วำมเชื่อถือได้สำมำรถนำไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลสำหรับกำรวิจยั เชิงปริมำณ ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนำ (descriptive statistics) ได้แก่
ค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน และสถิตเิ ชิงอนุมำน (inferential statistics) โดยใช้กำร
ทดสอบสมมติฐำนด้วยกำรวิเครำะห์ทดสอบที (t-test) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน (One-way ANOVA)

ผลการวิ จยั
ผลของกำรวิเครำะห์ตำมลักษณะข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย
มีอำยุระหว่ำง 25 – 35 ปี มีสถำนภำพโสด ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี รำยได้ต่อเดือน (ก่อนสมัครสอบ)
อยูร่ ะหว่ำง 10,000 – 15,000 บำท
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยจูงใจที่ มีผลการการตัดสิ นใจสมัครสอบ
ปัจจัยจูงใจด้าน ความต้องการทางด้านกายภาพ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพระดับควำมคิดเห็นอยู่ใ นระดับ มำก
สำมำรถเรียงลำดับจำกมำกไปน้ อยได้คอื ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่มคี ่ ำตอบแทนหรือ
เงิน เดือ นที่ไ ด้ร ับ อย่ ำ งเหมำะสมเพีย งพอแก่ ก ำรด ำรงชีพ อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด รองลงมำคือ
ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่มสี ภำพเอื้อต่อกำรทำงำนให้เกิดควำมสำเร็จตำมหน้ ำที่ท่ที ่ำน
ได้รบั มอบหมำย อยู่ในระดับมำกที่สุด และท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่มตี ำแหน่ งงำนและ
สำยงำนตรงกับ ควำมรู้ค วำมสำมำรถของท่ ำ น อยู่ใ นระดับ มำก ข้อ ที่ม ีค่ ำ เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด คือ
ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนทีใ่ ห้ควำมช่วยเหลือประชำชน อยูใ่ นระดับมำก
ปัจจัยจูงใจด้าน ความต้องการความมันคงปลอดภั
่
ย
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมต้องกำรควำมมันคงปลอดภั
่
ยระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถเรียงลำดับจำกมำกไปน้อยได้คอื ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่มกี ำรจ่ำยค่ำตอบแทน
พิเศษ อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด รองลงมำคือ ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่มสี วัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ
เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ด้ำนทีอ่ ยูอ่ ำศัย ด้ำนกำรศึกษำ วันลำฯ อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด ท่ำนต้องกำรทำงำนใน
หน่ วยงำนที่มวี ธิ กี ำรประเมินผลกำรเลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือนอย่ำงยุตธิ รรมและเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด
ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนทีม่ คี วำมมันคงอยู
่
่ในระดับมำกทีส่ ุด ข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ ท่ำนต้องกำร
ทำงำนในหน่วยงำนทีม่ ปี ริมำณงำนทีเ่ หมำะสมกับระดับเงินเดือนทีท่ ่ำนได้รบั อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ปัจจัยจูงใจด้าน ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมต้องกำรมีส่วนร่วมในสังคมระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อยได้คอื ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนทีเ่ พื่อนร่วมงำนให้กำรยอมรับ
ในกำรทำงำนของท่ำน อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด รองลงมำคือ ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนทีผ่ บู้ งั คับบัญชำ
หรือหัวหน้ำงำนสำมำรถให้ทำปรึกษำและควำมเห็นแก่ท่ำนได้ อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด และท่ำนต้องกำร
ทำงำนในหน่วยงำนทีเ่ พื่อนร่วมงำนให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตั งิ ำน อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด ข้อทีม่ คี ่ำเฉลี่ยน้อย
ทีส่ ุดคือ ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนทีเ่ พื่อนร่วมงำนทำงำนแบบเป็ นพีเ่ ป็ นน้อง อยูใ่ นระดับมำก
ปัจจัยจูงใจด้าน ความต้องการการยอมรับนับถือ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมต้องกำรกำรยอมรับนับถือระดับควำมคิดเห็นอยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
สำมำรถเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อยได้คอื ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่ท่ำนจะได้รบั กำร

ยอมรับจำกกลุ่มเพื่อนหรือคนรูจ้ กั และท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนทีค่ นทัวไปให้
่
กำรยอมรับและนับถือ
อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด รองลงมำคือ ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนทีผ่ บู้ งั คับบัญชำหรือหัวหน้ำงำน
ยอมรับในควำมรูค้ วำมสำมำรถของท่ำน อยู่ในระดับมำกทีส่ ุด และท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำน
ทีต่ ำแหน่ งงำนหรือหน้ำทีข่ องท่ำนเป็ นส่วนหนึ่งทีส่ ำมำรถทำให้งำนประสบควำมสำเร็จ อยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด ข้อทีม่ คี ่ำเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนที่มเี กียรติอยูใ่ นระดับมำก
ปัจจัยจูงใจด้าน ความต้องการบรรลุสิ่งที่ตงั ้ ใจ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ควำมต้องกำรบรรลุสงิ่ ที่ตงั ้ ใจระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อยได้คอื ท่ำนต้องกำรมีรำยได้ทม่ี นคงและสำมำรถเลี
ั่
ย้ งดูครอบครัวได้
อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด รองลงมำคือ ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนทีท่ ่ำนสำมำรถมีโอกำสได้เลื่อนตำแหน่ ง
ในระดับที่สูงขึน้ ได้ อยู่ในระดับมำกที่สุด และท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่ วยงำนที่มกี ำรสนับสนุ นให้
ฝึ ก อบรมและพัฒ นำควำมรู้ค วำมสำมำรถ อยู่ใ นระดับ มำกที่สุ ด ข้อ ที่ม ีค่ ำ เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด คือ
ท่ำนต้องกำรทำงำนในหน่วยงำนทีท่ ่ำนได้รบั หน้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนทีม่ คี วำมท้ำทำย อยูใ่ นระดับมำกทีส่ ุด
ผลการวิ เคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐำน ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุ รกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุ ด
ส่ ง ผลให้ ปั จ จัย จู ง ใจที่ม ีผ ลต่ อ กำรตัด สิน ใจสมัค รสอบบรรจุ เ ป็ นข้ำ รำชกำรธุ ร กำรส ำนั ก งำน
อัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน
1. เพศทีต่ ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อ
กำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดไม่แตกต่ำงกัน
2. อำยุทต่ี ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อ
กำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน
3. สถำนภำพทีต่ ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่ม ี
ผลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดไม่แตกต่ำงกัน ได้แก่
ควำมต้องกำรทำงด้ำนกำยภำพ ควำมต้องกำรมีส่วนร่วมในสังคม และสถำนภำพที่ต่ำงกัน ของ
ข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุ
เป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน ได้แก่ ควำมต้องกำรควำมมันคงปลอดภั
่
ย
ควำมต้องกำรกำรยอมรับนับถือ และควำมต้องกำรบรรลุสงิ่ ทีต่ งั ้ ใจ
4. ระดับกำรศึกษำทีต่ ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูง
ใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน
5. รำยได้ต่อเดือน (ก่อนสมัครสอบ) ทีต่ ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ส่ ง ผลให้ ปั จ จัย จู ง ใจที่ม ีผ ลต่ อ กำรตัด สิน ใจสมัค รสอบบรรจุ เ ป็ นข้ำ รำชกำรธุ ร กำรส ำนั ก งำน
อัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน

อภิ ปรายผล
จำกผลกำรวิจยั เรื่อง ปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด สำมำรถนำมำอภิปรำยผลได้ ดังนี้
ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัย
จูงใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน
โดยผลวิจยั พบว่ำ ปั จจัยส่วนบุคคลด้ำนเพศทีต่ ่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุ ด
ส่ ง ผลให้ ปั จ จัย จู ง ใจที่ม ีผ ลต่ อ กำรตัด สิน ใจสมัค รสอบบรรจุ เ ป็ นข้ำ รำชกำรธุ ร กำรส ำนั ก งำน
อัยกำรสูงสุดไม่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงปั จจัยส่วนบุคคลด้ำนอำยุและรำยได้ทต่ี ่ำงกัน ของข้ำรำชกำร
ธุ ร กำรส ำนัก งำนอัย กำรสูง สุ ด ส่ ง ผลให้ปั จ จัย จูง ใจที่ม ีผ ลต่ อ กำรตัด สิน ใจสมัค รสอบบรรจุเ ป็ น
ข้ำ รำชกำรธุ ร กำรส ำนั ก งำนอัย กำรสู ง สุ ด แตกต่ ำ งกัน ซึ่ง มีค วำมสอดคล้อ งกับ งำนวิจ ัย ของ
นิต ยำ ชื่นอำรมณ์ (2562) ที่ก ล่ ำวว่ำ ลักษณะประชำกรศำสตร์ในด้ำนเพศมีกำรจัดสินใจเลือก
สมัครงำนกับบริษทั ญี่ป่ ุนไม่ต่ำงกัน และลักษณะประชำกรศำสตร์ในด้ำนอำยุ รำยได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ำงกันมีกำรตัดสินใจเลือกสมัครงำนกับบริษทั ญี่ป่ ุนต่ำงกัน และผลกำรวิจยั พบว่ำ ระดับกำรศึกษำ
ที่ต่ำงกัน ของข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่ มผี ลต่อกำรตัดสินใจ
สมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดแตกต่ำงกัน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
งำนวิจยั ของ พรทวี เถื่อนคำแสน และบุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒ
ั นชัย (2559, บทคัดย่อ) ที่กล่ำวว่ำ
ระดับกำรศึกษำทีแ่ ตกต่ำงกันมีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกทำงำนของพนักงำนแตกต่ำงกัน
จำกข้อสรุปดังกล่ำวเห็นได้ว่ำ ปั จจัยส่วนบุคคลด้ำนเพศทีต่ ่ำงกันส่งผลให้ปัจจัยจูงใจที่มผี ล
ต่อกำรตัดสินใจไม่แตกต่ำงกัน และปั จจัยส่วนบุคคลด้ำนอำยุ รำยได้ และระดับกำรศึกษำทีต่ ่ำงกัน
ส่งผลให้ปัจจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่อกำรตัดสินใจแตกต่ำงกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
ผลที่ไ ด้จำกกำรวิจยั ครัง้ นี้พบว่ำ ปั จจัยจูงใจที่มผี ลต่ อ กำรตัดสินในสมัค รสอบบรรจุเ ป็ น
ข้ำรำชกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดคือ กำรทีห่ น่วยงำนมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษและควำมต้องกำร
มีรำยได้ทม่ี นคงสำมำรถเลี
ั่
้ยงดูครอบครัวได้ ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ทีอ่ งค์กรควรนำข้อมูลนี้ไปพิจำรณำใน
กำรทบทวนถึงสวัสดิกำรที่ทำให้บุคคลำกรในสำนักงำนสำมำรถมีรำยได้ท่มี นคงเพี
ั่
ยงพอแก่ กำร
ดำรงชีพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถเข้ำมำเป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำปั จจัยด้ำนต่ ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจสมัค รสอบ เชื่อ ปั จจัยด้ำ น
พฤติก รรม ปั จจัยด้ำนควำมเชื่อ มัน่ เป็ นต้น เพื่อ ให้ทรำบถึงปั จจัยในด้ำนอื่น ๆ ที่ส่ งผลต่ อ กำร
ตัดสินใจสมัครสอบ และเพื่อให้ตรงต่อควำมต้องกำรนำมำเปรียบเทียบ ปรับปรุงปั จจัยจูงใจทีม่ ผี ลต่ อ
กำรตัดสินใจให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
2. กำรศึกษำวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถำมเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ ดังนัน้ ในกำรวิจยั
ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ แบบสอบถำมเชิงคุณภำพด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วำมชัดเจนมำกยิง่ ขึน้
3. กำรศึกษำวิจยั ครัง้ ได้ได้ศกึ ษำเฉพำะกลุ่มเป้ ำหมำยซึง่ เคยสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำร
ธุรกำรสำนักงำนอัยกำรสูงสุดเท่ำนัน้ ดังนัน้ กำรศึกษำในกำรวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษำเกี่ยวกับผูท้ ไ่ี ม่
เคยตัดสินใจสมัครสอบบรรจุเป็ นข้ำรำชกำรธุรกำรของสำนักงำนำอัยกำรสูงสุด เพื่อจะได้ศึกษำ
ควำมแตกต่ำงซึง่ จะเป็ นประโยชน์สำหรับกำรวำงแผนในส่วนของงำนบุคลำกรต่อไป
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