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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงาน

ภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัด

นนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะทีม่ีผลตอความเต็ม

ใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-

test แบบสถิตแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Mutiple Regression Analysis) 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ดานแรงดึงดูดเพื่อการ

บริการสาธารณะ และดานการเสียสละตนเอง สงผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงาน

ภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี    

คําสําคัญ: แรงจูงใจ,บริการสาธารณะ,ความเต็มใจ 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the willingness of the public service 

of government in Nonthaburi 2) to study the willingness of the public service of 

government in Nonthaburi by Personal factors 3) to study Factors that affect the 

willingness of the public service of government in Nonthaburi. 

  The sample group was 400 people who work in the government in Nonthaburi. 

The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 

analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case 

of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 

hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression 

Analysis. Multiple Regression. 

  The results of hypothesis testing showed that Factors motivation in public service 

included attraction to public service and Self-Sacrifice affect to the willingness of the 

public service of government in Nonthaburi. 

Keywords: Motivation, Public Service, Willingness 

 

บทนํา 

  หากกลาวถึงอาชีพขาราชการ ก็ถือวาเปนหนึ่งในงานยอดนิยมของคนไทยจากรุนสูรุน เนื่องจากเปน

อาชีพที่มีเกียรติ มีตําแหนง มีความมั่นคง และสวัสดิการที่ครอบคลุมหลายดาน แมปจจุบันความนิยมในการ

รับราชการจะไมไดรับความนยิมเทาในอดีต ซึ่งในปจจุบันคานิยมดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาดวย

สังคมตอนนี้เปดกวางมากยิ่งข้ึน ทําใหคนในรุนนี้มีความคิดในการทํางานโดยมั่งไปที่ความกาวหนาในสาย

อาชีพ ความทาทายของงานและตัวเลขของรายไดเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งตางกับงานราชการที่ยังคงติดภาพลักษณ

กระบวนการทํางานที่ลาสมัย การปฏิบัติงานที่เชื่องชาและมีรายไดต่ํา แมวาจะมีสวัสดิการที่ดีแตก็ไมพอจะ

ดึงดูดบุคคลที่มีความรูความสามารถมาทํางาน ซึ่งทําใหที่ผานมาคนเกงๆสวนใหญจะไปทํางานภาคเอกชน 

สงผลใหภาครัฐมีทางเลือกและโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพไดนอยลงแตเปนการดึงดูดบุคคลที่

ตองการทํางานในองคกรที่มีความมั่นคงสูงไวไดเพราะภาครัฐมีจุดเดนอยูที่การจางงานตลอดชีพ การไดรับ

บําเหน็จบํานาญตลอดจนการเบิกคารักษาพยาบาลใหกับตนเอง บิดามารดาและบุตรไดดวย (ศุภชัย ยาวะ

ประภาษ, 2548) 

  ดังนั้นเหตุผลของคนสวนใหญที่มาสมัครงานเพื่อสอบบรรจุรับราชการ หรือสมัครงานเพื่อจะได

ทํางานในหนวยงานภาครัฐนั้น เพียงเพราะวาตําแหนงงานนั้นมีความมั่นคงมากกวาการศรัทธาและมีใจรักที่

จะทําเพื่อสาธารณะเชนเดียวกับขาราชการไทยยุคใหมที่เขามารับราชการเพราะความมั่นคงในงานซึ่งถือเปน

คานิยมอันดับแรกในการเลือกเปนขาราชการ (ปรียานุช วัฒนกูล, 2550) ซึ่งในปจจุบันในการเปดรับสมัคร
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งานราชการก็ยังมีใหเห็นอยูมากมาย และยังเปนที่ไดรับความนิยมอยู สวนหนึ่งมาจากการไดรับอิทธิพลจาก

ครอบครัวที่เห็นวาเปนงานที่ดี มั่นคงและมีสวัสดิการที่สามารถครอบคลุมตั้งแตบรรจุขาราชการจนถึง

เกษียณอายุราชการ และจากการจูงใจของรัฐบาลการปรับเงินเดือนขาราชการเพิ่มข้ึนอยางนอย 4 % ซึ่ง

คาตอบแทนก็เปนเคร่ืองมือที่สําคัญทางการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ใชในการจูงใจใหบุคลากรมีการ

ปฏิบัติงานที่มุงสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพึงพอใจในงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ทํางาน แตพบวาการจูงใจของภาครัฐนั้นประสบความสําเร็จเพียงบางสวน คือสามารถดึงดูดคนที่ตองการ

ความมั่นคงสูงเขาสูภาครัฐ แตขาดประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความตั้งใจอุทิศตนเองเพื่อประโยชน

สาธารณะ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548)  

 แรงจูงใจในการบริการสาธารณะเปนพฤติกรรมระดับบุคคล โดยเปนแนวคิดหนึ่งในการพัฒนา

องคการซึ่งมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการที่ขาราชการมีแรงจูงใจในการบริการ

สาธารณะสงผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความผูกพันในองคการ และสงเสริมพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของพนักงานที่เต็มใจในการบริการสาธารณะ (นัทที ขจรกิตติยา, 2554) จะเห็นไดวาแรงจูงใจ

ในการบริการสาธารณะเปนปจจัยที่สงผลตอการสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่เต็มใจใน

การบริการสาธารณะ 

  ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของ

หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาดานบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจในปจจุบันที่มุงตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและสังคม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพื่อศึกษาความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

  2. เพื่อศึกษาความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะ

ของหนวยงานภาครัฐในจังหวดันนทบุรี 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีและเนื่องจาก

ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ในการกําหนดกลุมตัวอยางจึงตองกําหนดโดยการเปดตารางเพื่อหา

ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane โดยทางผูวิจัยนั้นไดกําหนดระดับความเชื่อมั่นอยูที่ 95% คาความคาด

เคลื่อน 5 % ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

 2. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจในการ

บริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี โดยทางผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ 

ปจจัยดานสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน รายได และรวมถึง
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ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ซึ่งไดแก 1) แรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ 2) ความมุงมั่นตอคุณ

คาบริการสาธารณะ 3) ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และ 4) การเสียสละตนเอง ตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจใน

การบริการสาธารณะ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และรายไดตางกัน ทําใหมีความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงาน

ภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ที่ประกอบดวย แรงดึงดูดเพื่อการบริการ

สาธารณะ ความมุงมั่นตอคุณคาบริการสาธารณะ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และ การเสียสละตนเอง นาจะมี

ผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อใหทราบถึงความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

  2. เพื่อใหทราบถึงความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และรายได  

  3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยแรงจูงใจบริการสาธารณะทีม่ีผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของ

หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

การทบทวนวรรณกรรม 

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ 

  Perry and Wise (1990) ใหความหมายของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะวา หมายถึง ความ

โนมเอียงของแตละบุคคลในการตอบสนองตอแรงจูงใจพื้นฐานขององคการสาธารณะ 

   Brewer and Selden (1998) ใหความหมายของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะวา หมายถึง 

แรงจูงใจที่จะทําใหแตละบุคคลปฏิบัติหนาที่โดยใหความสําคัญกับการบริการสาธารณะ   

   Vandenabeele (2007) ใหความหมายของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะวา หมายถึง ความเชื่อ 

คานิยม ทัศนคติที่จะกระตุนใหบุคคลปฏิบัติเพื่อตนเองและองคการในอนาคต 

   Bright (2008) ใหความหมายของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะวา หมายถึง คุณลักษณะของ

บุคคลที่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อคนอ่ืน ซ่ึงเกิดจากแรงจูงใจของแตละบุคคลที่จะมี การบริการเพื่อ

สาธารณะประโยชน 

   เฉลิมวุฒิ เงินทอง (2559) ใหความหมายของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะวา แรงจูงใจในการ

บริการสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีจุดมุงหมายในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน

สวนรวมหรือเพื่อสาธารณะประโยชน ซึ่งประกอบดวย การมีสวนรวมใน กระบวนการกําหนดนโยบายและ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อชุมชน การมีพันธะสัญญาตอการบริการสาธารณะ การแสดงความเห็นใจผูอ่ืน และ
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การเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม ทั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อใหผูอ่ืนมีความเปนอยูที่ดี

และสรางสังคมที่อยูดีมีสุข  

  ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ 

  มิติที่ 1 แรงดึงดูดเพื่อบริการสาธารณะ (attraction to public service : APS) คือความปรารถนาของ

บุคคลที่ตองการมีสวนรวมในบริการสาธารณะ เชน ชื่นชอบในการมีสวนรวมกิจกรรมบริการสาธารณะเพื่อชวยเหลือ

ผูอ่ืน การสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม 

    มิติที่ 2 ความมุงมั่นตอคุณคาบริการสาธารณะ Commitment to public values : CPS)  คือ ความรูสึก

ของบุคคลที่มีจิตสํานึกตอหนาที่ของความเปนพลเมือง เชน การใหความสนใจชวยเหลือหรือการทําประโยชนแก

ชุมชน ตระหนักในหนาที่ดานการใหบริการประชาชน การใหความสําคัญตอการทําประโยชนเพื่อผูอ่ืน ประชาชนและ

ประเทศชาต ิ

  มิติที่ 3 ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (Compassion : COM) คือ ความปรารถนาของบคุคลที่จะแสดงออกถึงความ

เมตตากรุณาตอผูอ่ืน ไดแก การเห็นอกเห็นใจตอผูดอยโอกาสหรือผู ที่ไดรับความเดือดรอนจากสภาพแวดลอมและ

สังคม การใหความสําคัญตอบริการสาธารณะ การมีความรูสึกที่ดีเมื่อไดเห็นผูอ่ืนมีความเปนอยูที่ดี 

  มิติที่ 4 ความเสียสละตนเอง (Self-sacrifice : SS) คือ ความปรารถนาของบุคคลที่จะกระทําสิ่งตางๆเพื่อ

ตองการปกปอง สนับสนุน และทําในสิ่งทีด่ีตอสวนรวมโดยไมคิดถึงผลประโยชน สวนตัว เชน การชวยเหลือผูอ่ืน การ

กระทําเพื่อตอบแทนสังคม การใหความสําคัญตอหนาที่ ประชาชนและสังคมมากกวาการคิดถึงเร่ืองสวนตัว 

 ทั้ง 4 มิตินี้เปนโครงสรางของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะซึ่งเปนตัวแทนที่ดีในการประเมินคุณลักษณะ

ของบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคานิยมหรือทัศนคติของบุคคลนั้น (Kim ,2013) 

  ความสําคัญของแรงจูงใจในการใหบริการสาธารณะ  

  Perry and Vandenabeele (2015) กลาววา สําหรับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเปนหนึ่งใน

แนวความคิดที่มีตนกําเนิดจากสาขาการบริหารงานสาธารณะซึ่งเชื่อมตอไปยังงานวิจัยของสาขาอ่ืนๆ ไดแก 

ดานเศรษฐศาสตรที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงไปที่เร่ืองของการคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนและสวนรวมเปนที่ตั้ง 

ความเสียสละโดยไมคํานงึถึงประโยชนสวนตัว ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ ศึกษา

ดานการคัดเลือก การดึงดูดคนใหเขาสู ภาครัฐ การอบรมและพัฒนาการออกแบบงานที่เชื่อมโยงกับแรงจูงใจ

ทางสังคม พฤติกรรมการเปน สมาชิกที่ดีขององคการ ดานจิตวิทยาองคการที่ศึกษาถึงความสัมพันธเก่ียวกับ

ความผูกพันในงาน และ ดานรัฐศาสตรศึกษาในเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการกระทําเพื่อสังคมกับ

แรงจูงใจในการ บริการสาธารณะ เปนตน แตในงานวิจัยนี้กลาวถึงในดานของการบริหารทรัพยากรมนุษย

ของภาครัฐ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ 

                  - ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และรายได 

    - ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ไดแก ดานแรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ ดาน

ความมุงมั่นตอคุณคาบริการสาธารณะ ดานความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และดานการเสียสละตนเอง    

  2. ตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในคร้ังนี้  เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี และ

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดจากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง

แบบไมทราบจํานวนประชากร ซึ่งการกําหนดกลุมตัวอยางตองกําหนดโดยการเปดตารางหาขนาดกลุม

ตัวอยางของ Yamane โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือ 5% จึง

ทําใหมีระดับความเชื่อมั่นอยูที่ 95% และจากการเปดตาราง Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นอยูที่ 95% ทํา

ใหพบวา จํานวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ

นาจะเปน โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) 

  การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจที่เปนลักษณะแบบคําถามปลายปด โดยทางผูวิจัยจะมี

คําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี ้

  สวนที่ 1  ขอมูลที่เก่ียวกับปจจัยดานสวนบุคคล ซึ่งผูตอบแบบสอบถามตองตอบคําถาม 5 ขอ คือ 

ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประสบการณในการทํางาน และดานรายได  

  สวนที่ 2  ขอมูลที่เก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ซึ่งจะเปนคําถามที่เก่ียวกับ แรง

ดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ ความมุงม่ันตอคุณคาบริการสาธารณะ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และการ

เสียสละตนเอง ซึ่งจํานวนขอคําถามนั้นมีทั้งหมด 16 ขอ 

  สวนที่ 3  ขอมูลที่เก่ียวกับความเต็มใจในการบริกาสาธารณะ  ซึ่งจํานวนของขอคําถามมีทั้งหมด 6 ขอ 

การวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนนิการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้

  1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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       1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) กับการวิเคราะหตัวแปรที่มี ระดับ

การวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดานสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดาน

ประสบการณในการทํางาน และดานรายได               

       1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับการวิเคราะหตัวแปรที่ระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ และความเต็มใจในการบริการสาธารณะ

ของหนวยงานภาครัฐในจังหวดันนทบุรี 

  2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

     2.1 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ ตางกัน จะทําใหความเต็มใจใน

การบริการสาธารณะของหนวยภาครัฐในจังหวดันนทบุรีตางกันโดยจะใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

            2.2 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มี อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ

ในการทํางาน รายไดตางกัน จะทําใหใหความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยภาครัฐในจังหวัด

นนทบุรีตางกัน โดยจะใชสถิติ One Way ANOVA ในการวิเคราะหขอมูล หากการวิเคราะหพบความ

แตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 2.3 ปจจัยดานแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ซึ่งประกอบดวย แรงดึงดูดเพื่อการบริการ

สาธารณะ ความมุงมั่นตอคุณคาบริการสาธารณะ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และการเสียสละตนเอง นาจะมี

ผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยภาครัฐในจงัหวัดนนทบุรี โดยจะใชสถิติ MRA (Multiple 

Regression) ในการวิเคราะหขอมูล และผูวิจัยไดมีการวิเคราะหการหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 

(Construct Validity) ดวย Factor Analysis 

สรุปผลการวิจัย  

  จากการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐใน

จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปไดดังนี้ 

   1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20 - 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประสบการณในการทํางาน 1-5 ป และมีรายได 25,001 บาทข้ึนไป โดยมีระดับความคิดเห็นตอปจจัย

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง ยิ่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และคา 

S.D. เทากับ 0.332 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความมุงมั่นตอคุณ

คาบริการสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองลงมา คือ ดานความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.31 ตอมาคือ ดานแรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และนอยที่สุดคือ ดานการ

เสียสละตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 

  2. ผลการวิเคราะหความผูกพันตอองคกรของเจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เจาหนาที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีอายุ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 
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  3. ผลการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจในการบริการ

สาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะดานแรง

ดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ และดานการเสียสละตนเอง มีผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของ

หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําใหตัวแปรทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ได

รอยละ 23.5 หรือมีอํานาจพยากรณรอยละ 23.5 และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณที่ ± 0.021 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ผลการวิจัยการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐใน

จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

  1. ผลการศึกษาความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี โดย

ภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย โดยประชากรที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีใหระดับคะแนน

ความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีอยูในระดับเห็นดวย ซึ่งแสดงให

เห็นวาหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีนั้นมีความเต็มใจในการใหบริการสาธารณะ  

  2. ผลการศึกษาความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และรายได สามารถสรุป

ไดดังนี้ 

    2.1 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน ทําใหความเต็มใจในการ

บริการสาธารณะโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐใน

จังหวัดนนทบุรีที่มีเพศตางกัน ทําใหมีความเต็มใจในการบริการสาธารณะเหมือนกัน โดยที่เพศตางกันไม

สามารถบงบอกไดถึงความเต็มใจในการบริการสาธารณะที่ตางกันสะทอนใหเห็นวาในปจจุบันความเต็มใจใน

การบริการสาธารณะนั้น ไมวาจะเพศหญิงหรือเพศชายตางก็มีความเต็มใจในการบริการสาธารณะเหมือนกัน 

    2.2 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มีอายุตางกัน ทําใหความเต็มใจในการ

บริการสาธารณะโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐใน

จังหวัดนนทบุรีที่มีอายุตางกัน ทําใหมีความเต็มใจในการบริการสาธารณะเหมือนกัน โดยที่อายุตางกันไม

สามารถบงบอกไดถึงความเต็มใจในการบริการสาธารณะที่ตางกันสะทอนใหเห็นวาถึงแมจะมีชวงอายุที่

ตางกันแตก็ยังมีความคิดหรือความรูสึกที่เต็มใจในการบริการสาธารณะ 

    2.3 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความ

เต็มใจในการบริการสาธารณะโดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรที่ทํางาน

หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหมีความเต็มใจในการบริการสาธารณะ

เหมือนกัน โดยสะทอนใหเห็นวาถึงแมจะมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันแตก็ยังมีความคิดหรือความรูสึกที่

เต็มใจในการบริการสาธารณะ 

    2.4 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบรีุที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ทํา

ใหความเต็มใจในการบริการสาธารณะโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรที่
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ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน ทําใหมีความเต็มใจในการ

บริการสาธารณะเหมือนกัน โดยสะทอนใหเห็นวาถึงแมจะมีประสบการณในการทํางานทีแ่ตกตางกันแตก็ยังมี

ความคิดหรือความรูสึกที่เต็มใจในการบริการสาธารณะ 

   2.5 ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีที่มีรายไดตางกัน ทําใหความเต็มใจในการ

บริการสาธารณะโดยภาพรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐใน

จังหวัดนนทบุรีที่มีรายไดตางกัน ทําใหมีความเต็มใจในการบริการสาธารณะเหมือนกัน โดยสะทอนใหเห็นวา

ถึงแมจะมีประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันแตก็ยังมีความคิดหรือความรูสึกที่ เต็มใจในการบริการ

สาธารณะ 

  3. ผลการศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะ

ของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปไดดังนี ้

   3.1 ดานแรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ มีผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของ

หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัด

นนทบุรีใหความสําคัญตอปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะดานแรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะใน

ระดับเห็นดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงในปจจุบันแรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ เชน การมีสวนรวมใน

กิจกรรมที่แกไขปญหาสังคม การมีสวนรวมในการทําความดี นั้น เปนสิ่งที่สมควรมีในหนวยงานภาครัฐ เพื่อ

ตอบสนองตอประชาชน และสามารถทําใหหนวยงานภาครัฐเดินหนาไปในทิศทางที่ด ี

   3.2 ดานการเสียสละตนเอง มีผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐใน

จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาประชากรที่ทํางานหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีใหความสําคัญ

ตอปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะดานการเสียสละตนเองในระดับเห็นดวย ซึ่งสะทอนใหเห็นวาความ

เต็มใจในการบริการสาธารณะนั้น การเสียสละตนเองเปนสิ่งที่จําเปนในหนวยงานภาครัฐ เพราะเปนสิ่งที่ใช

วาทุกคนจะสามารถทําได แสดงใหเห็นวาการเสียสละตนเองสงผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  ปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ จากการศึกษาปจจัยแรงจูงใจในการบริการสาธารณะที่มีผลตอ

ความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี พบวา แรงจูงใจในการบริการ

สาธารณะ ประกอบดวย ดานแรงดึงดูดเพื่อการบริการสาธารณะ และดานการเสียสละตนเอง มีผลตอความเต็ม

ใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาและสนับสนุน

บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ใหมีความสนใจในการบริการสาธารณะ และการปลูกฝงจิตสํานึกในการเสียสละ

ตนเอง เพื่อใหผลความเต็มใจในการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐเปนไปในทิศทางเชิงบวก 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนดวย ที่อาจจะสงผลตอความเต็มใจในการบริการสาธารณะของ

หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรี เชน ตัวแปรดานสวัสดิการ ตัวแปรดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ตัว

แปรดานปจจัยการเมือง รวมทั้งปจจัยดานอ่ืนๆ ที่ยังไมไดศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตอไปในอนาคต 

  2. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดนนทบุรีเทานั้น ใน

การวิจัยคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาใหกวาง และครอบคลุมยิ่งข้ึน เชน ราชสวนทองถ่ิน 

เพื่อใหทราบความคิดเห็นที่แตกตางและหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 

  3. ควรทําสอบนําสถิติอ่ืนมาใชในการวิเคราะหที่นอกเหนือจากที่ใชวิเคราะหผลในวิจัยนี้ เพื่อใหไดผล

การวิเคราะหที่มีความหลากหลายแตกตาง เพื่อใหเกิดความนาสนใจและทําความเขาใจระดับลึกซึ้ง ไดรับ

ขอเท็จจริงจากผูตอบ สามารถนําไปใชประโยชนได 
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