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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ 
ส านกังานเขตลาดกระบงั 2) ระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานคร และ 3
) ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยมกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน จากขา้ราชการส านักงาน
เขตลาดกระบงั สถติใิชว้เิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน T-
test, F-test, One-Way ANOVA และ Pearson Correlation พบว่า 1) ระดบัแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตลาดกระบงั โดยรวมอยู่ในระดบัสูง (Mean = 7.68, S.D. = 2.07) กลุ่มที่มี
อายุต ่ากว่า 25 ปี มคีะแนนแรงจูงใจน้อยทีสุ่ด (Mean = 6.60, SD = 2.23) 2) ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ค ้าจุนในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูง (Mean = 8.00, S.D. = 1.28) ด้านเงนิเดอืนมี
ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ มีคะแนนน้อยที่สุด (Mean = 7.24, S.D. = 2.07) และ 3) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัแรงจูงใจโดยรวม ในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดบัสูง (r = 0.756) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตริะดบั .05 ขอ้เสนอแนะ : ผู้บรหิารควรเพิม่รูงจูงใจให้กบั
พนกังานกลุ่มทีม่อีายุต ่ากวา่ 25 ปี และปรบัปรุงกฎเกณฑก์ารพจิารณาขึน้เงนิเดอืนใหม้คีวามเหมาะสม 

ค าส าคญั : แรงจงูใจในการรบัเขา้รบัราชการ ปัจจยัค ้าจุน กรุงเทพมหานคร     
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Abstract 

Objectives were to study: 1) the level of motivation for entering the Bangkok government 
service of government officials Lat Krabang District Office, 2) the level of importance of the supporting 
factor for entering the Bangkok service, and 3) the correlation between the supporting factor and the 
motivation for entering the Bangkok service. It was quantitative research, collecting data from 
questionnaires. The sample group consisted of 150 peoples from government officials at the Lat 
Krabang District Office. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean 
and standard deviation, T-test, F-test, One-Way ANOVA, and Pearson Correlation. The results found 
that: 1) the overall score of motivation was at high level (Mean = 7.68, S.D. = 2.07), the group under 
25 years old had the lowest motivation score (Mean = 6.60, SD = 2.23), 2) the level of importance 
of the supporting factor was at high level (Mean = 8.00, S.D. = 1.28), the appropriate salary for 
knowledge and ability was at the lowest score (Mean = 7.24, S.D. = 2.07), 3) the correlation between 
the supported factor and the level of overall motivation were at high level (r = 0.756), with a 
statistically significant level of .05. Recommendation: the executives should increase motivation for 
employees under 25 years old, and improve the rules for consideration to raise the salary to be 
appropriate. 

Keywords: Motivation for government service, Supporting factors, Bangkok 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

จากสภาพปัจจุบนัความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ การประกอบอาชพีมคีวามส าคญั
ต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์การมอีาชพีทีม่ ัน่คงน าไปสู่รายไดท้ีน่ ามาเลีย้งชพีตนเองการประกอบอาชพีแต่
ละอาชีพจึงเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัทุกคน หากคนเรามีการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง  ท าให้มี
ความสุขในการท างานจะมแีนวโน้มทีจ่ะประสบความส าเรจ็ในการประกอบอาชพีไดม้ากกว่า การประกอบ
อาชพีรบัราชการในอดตีเคยได้รบัการยกย่องว่าเป็นอาชพีที่มเีกยีรตภิูมสิูงได้รบัการยกย่องจากบุคคลใน
สงัคมมบีรรดาศกัดิ ์ฐานะและอ านาจเหนือประชาชน คนจงึนิยมเขา้รบัราชการ (วรีะชน เปรมวชิติ, 2564) 
จากสถติขิองผูเ้ขา้สมคัรสอบ ก.พ. ซึ่งเป็นการสอบเพื่อคดัเลอืกผูม้คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสม เขา้รบั
ราชการในหน่วยงานต่างๆของภาครฐั เรยีกว่าการสอบเพื่อวดัความรูค้วามสามารถทัว่ไป  (ภาค ก.) ที่จดั
สอบโดยส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมามยีอดผูส้มคัรเขา้สอบ
เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ จนในปี พ.ศ. 2564 จะพบอตัราผูส้มคัรสงู แสดงใหเ้หน็วา่มผีูส้นใจตอ้งการเขา้รบัราชการ
มากขึน้ทุกปี (ปพชิญา ศรจีนัทรา, 2563) 

ทรพัยากรบุคคลในองค์การถอืเป็นส่วนหนึ่งในทรพัยากรที่มคีวามส าคญัยิง่ที่จะน าพา องค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้ ดงันัน้ ผู้บังคบับัญชาจึงจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคญักับข้าราชการในองค์กร  เพราะ
ขา้ราชการจะปฏบิตัภิาระหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ขึน้อยู่กบัแรงจงูใจทีผู่บ้รหิาร ใหก้บับุคลากรท าให้
บุคลากรมขีวญัก าลงัใจและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานอนัจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ (ศุภจิรา จนัทร์
อารกัษ์, 2551) ส านกังานเขตลาดกระบงั เป็นสว่นราชการสงักดักรุงเทพมหานคร มกีารปกครองแบ่งเป็น 6 
แขวง คอื ลาดกระบงั คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ ล าปลาทวิ ทบัยาว และขุมทอง มอี านาจหน้าที่
เกีย่วกบังานการปกครอง การะเบยีน การพฒันาเขตดา้นต่างๆ  

จากขอ้มลูทีไ่ดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัปฏบิตังิานอยูท่ีส่ านกังานเขตลาดกระบงั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
ถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานคร ของขา้ราชการส านักงานเขตลาดกระบงั 
เพือ่ทราบถงึระดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ ซึง่จะเป็น
ขอ้มลูทีส่ามารถน าไปประกอบการปรบัปรุงการบรหิารงานบุคคล และการพฒันาศกัยภาพของขา้ราชการใน
ส านกังานเขตลาดกระบงัต่อไป 

 
 
 
 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
การวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารบัราชการกรุงเทพมหานคร ของข้าราชการ

ส านกังานเขตลาดกระบงั มวีตัถุประสงคด์งันี้ 
           1. เพือ่ศกึษาระดบัแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขต
ลาดกระบงั 

 2. เพือ่ศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของ
ขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานคร
ของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากงานวิจยั 

1. เพื่อทราบระดบัแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขต
ลาดกระบงั 

2. เพือ่ทราบระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ 
ส านกังานเขตลาดกระบงั 

3. เพือ่ทราบแนวทางในการวางแผนการพฒันาบุคลากรในส านกังานเขตลาดกระบงัต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั และข้อตกลงเบือ้งต้น 
1.ขอบเขตดา้นประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

เป็นการศกึษาแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการของส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เพือ่
เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครประชากรในการศกึษา
ครัง้นี้ คอื ขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในส านกังานเขตลาดกระบงั จ านวน 150  คน  (ขอ้มลูจากส านักงานเขต
ลาดกระบงั ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ) ประกอบดว้ย ขา้ราชการระดบัระดบัปฏบิตังิาน ระดบัปฏบิตักิาร 
ระดบัช านาญงาน ระดบัช านาญการโดยก าหนดระยะเวลาการศกึษารวบรวมขอ้มลู ตลอดจนวเิคราะหแ์ละ
สรุปผล ตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ ์ – มนีาคม 2565  

 

 

 



3. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 

การศกึษาแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการของส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เพือ่
เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานครไมค่รอบคลุม
ประชากรทีเ่ป็นลกูจา้งชัว่คราว และลูกจา้งประจ า ส านกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม 1 ชุด ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน ซึง่แบบสอบถาม 1 ชุด 
ประกอบดว้ย 3 สว่นยอ่ย ซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา คน้ควา้เอกสาร ต ารา รวมถงึการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ระดบัต าแหน่ง ระดบัรายได ้

สว่นที ่2 ปัจจยัค ้าจุนในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเงนิเดอืน ดา้นนโยบาย ดา้นลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิรปูแบบค าถามจะเป็นแบบระดบัการวดั 10 ระดบั 

สว่นที ่3 แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความกา้วหน้า 
ดา้นการยอมรบันบัถอื รปูแบบค าถามจะเป็นแบบระดบัการวดั 10 ระดบั 

 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.แนวคิดท่ีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังาน  

ความหมายของแรงจูงใจ แรงจูงใจนการปฏิบัติงาน เป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อ
พฤตกิรรมของมนุษย ์เพราะเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิพลงัในพฤตกิรรมมนุษย ์การทีบุ่คลากรในหน่วยงานใดจะมี
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัการจงูใจเป็นสว่นส าคญัเพราะการจงูใจ
เป็นสาเหตุของการกระท าหรอืพฤตกิรรมของมนุษย ์ดงัทีน่กัจติวทิยากล่าววา่ พฤตกิรรมทัง้หลายลว้นแต่ถูก
จูงใจทัง้สิ้น การจูงใจท าให้เกิดการเริ่มต้นของพฤติกรรม มีนักวิชาการได้ให้ค านิยาม ความหมายของ
แรงจูงใจไวต้่าง ๆ กนั ดงันี้ แรงจูงใจในการท างานเป็นสิง่จ าเป็นทีอ่งคก์รใชเ้พื่อกระตุน้ใหส้มาชกิในองคก์ร
กระท าในสิง่ทีบ่รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร และแรงจงูใจควรทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของ



สมาชกิในองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม สาหรบัความหมายของแรงจงูใจไดม้ผีูรู้แ้ละนกัวชิาการกล่าวไว ้ดงันี้ ฮคั
ซินสกีและบัชแมน (Huczynski and Buchman. 1991: 64) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง กระบวนการ
ตดัสนิใจของบุคคลที่จะกระท าเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนัที่จะท าให้เกดิความพงึพอใจและเป็นตวักาหนด
พฤตกิรรมทีเ่หมาะสมเพื่อตอบสนองเป้าหมายทีต่้องการ โมเวน (Mowen, 1995: 191) กล่าวว่า การจูงใจ 
หมายถงึ สภาวะที่เกดิขึน้ภายในตวับุคคลทีจ่ะกระตุ้นผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมทีมุ่่งไปสู่เป้าหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง เซอรโ์ต (Certo, 2000: 360) กล่าววา่ การจงูใจ หมายถงึ สภาวะภายในจติใจของบุคคลที่
เป็นสาเหตุใหบุ้คคลกระท าเพือ่การบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้Pinder (1998) (อา้งถงึใน ชชูยั สมทิธไิกร, 2554: 
274) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) คอื พลงัที่มแีหล่งกาเนิดทัง้จากภายในและภายนอกตวับุคคล ซึ่ง
กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการท างาน รวมทัง้กาหนดรปูแบบ ทศิทาง ความเขม้ และระยะเวลาของพฤตกิรรม
การท างานนัน้ และมณฑล รอยตระกูล (2546: 12) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจงูใจ หมายถงึ แรงกระตุน้หรอื
ผลกัดนัทีจ่ะชกัจงูใหส้รรพากรพืน้ทีส่าขาปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ  

2.แนวคิดปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์เป็นความหลากหลายด้านภูมหิลงัของบุคคลซึ่ง ได้แก่ เพศอายุ
สถานภาพลกัษณะโครงสรา้งของร่างกายความอาวุโสในการท างานเป็นตน้โดยจะแสดงถงึความเป็นมาของ
แต่ละบุคคลจากอดตีถงึปัจจุบนัในหน่วยงานหรอืในองคก์รต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย พนักงานหรอืบุคลากรใน
ระดบัต่างๆ ซึ่งมลีกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกนัมสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตรห์รอืภูมหิลงัของบุคคลนัน่เอง (วชริวชัร งามละม่อม, 2558) ประชากรศาสตร ์หมายถงึการ
วเิคราะหป์ระชากรในเรื่องขนาดโครงสรา้งการกระจายตวัและการเปลีย่นแปลงประชากรในเชงิทีส่มัพนัธก์บั
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นได้ทัง้สาเหตุและผลของ
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม(พรพิณ ประกายสันติสุข , 2550, หน้า 21) ทฤษฎี
ประชากรศาสตร์หมายถงึศาสตร์วชิาที่ศกึษาเกี่ยวกบัประชากรค าว่า“ Demo หมายถงึ "People" แปลว่า
ประชาชนหรือประชากร“ Graphy "หมายถึง“ Writing Up" หรือ“ Description "แปล ว่าลักษณะดังนัน้ 
Demography จะมคีวามหมายวา่วชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากร ซึง่ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุการศกึษา ฐานะ
ทางเศรษกจิและสงัคม เช่น อาชพี รายได้ เชื้อชาต ิเป็นต้น สอดคล้องกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550 , หน้า 
41) กล่าวว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ยอายุเพศรายไดก้ารศกึษาเหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใช้
ในการแบ่งสว่นตลาดลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร ทีช่่วย
ก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ๆ ตวัแปรดา้นทางประชากรศาสตรท์ี่ส าคญั
และคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต์่างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนัโดยวเิคราะหจ์ากปัจจยัดงันี้ เพศ 
(Sex) ความแตกต่างทาง เพศท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนัคอืเพศหญงิมแีนวโน้มมี



ความต้องการทีจ่ะส่งและรบัขา่วสารมากกว่าเพศชายในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะส่งและรบั
ขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่ง
ขา่วสารนัน้ดว้ยเพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญัเช่นกนัดงันัน้นักการตลาดตอ้งศกึษาตวัแปรนี้
อย่างรอบคอบเพราะในปัจจุบันนี้  ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุจากการทีส่ตรที างานมากขึน้  

3.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ศุภจริา จนัทรอ์ารกัษ์ (2551, บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของขา้ราชการทีม่ตี่อแรงจูงใจ
ในการปฏบิตังิานในเทศบาลเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบวา่ ความคดิเหน็ของขา้ราชการทีม่ตี่อ
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานในเทศบาลเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายปัจจยั พบว่า มากเป็นอนัดบัแรก คอืปัจจยัจูงใจ รองลงมาคอืปัจจยัค ้าจุนเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านใน
ปัจจยัจงูใจเพือ่พจิารณาในดา้นต่าง ๆ พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอืดา้นความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน
ของสว่นบุคคล รองลงมาคอื ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื และดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิโดยในดา้น
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของสว่นบุคคล ขา้ราชการมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามรูส้กึพงึพอใจเป็นอย่างมาก
ในความส าเรจ็ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานในดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขา้ราชการมคีวามคดิเหน็ว่างาน
ทีป่ฏบิตัอิยู่ในขณะนี้เป็นอาชพีทีม่เีกยีรตแิละไดร้บัการยอมรบัในสงัคม และในดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
ขา้ราชการมคีวามคดิเหน็วา่งานทีป่ฏบิตัอิยูต่รงกบัความรูค้วามสามารถของตน ดารกิา ศรพีระจนัทร ์(2553, 
บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาเรื่ององค์ประกอบ ที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางผลการศกึษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
อายุ 36 ปีขึน้ไป การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 8,001-12,000 บาท มตี าแหน่งเป็น
ขา้ราชการ มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 5 ปีขึน้ไป และท างานอยู่ในเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเกาะคา
และพบว่ามแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 5 ด้านพบว่า พนักงาน
เทศบาลต าบลมแีรงจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิและด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา อยู่ในระดบัค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และล าดบัรองลงมาด้านความมัน่คงและ
ความกา้วหน้าในต าแหน่งงานและดา้นสภาพการท างานอยู่ในระดบัค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และดา้นเงนิเดอืน
และผลประโยชน์เกือ้กูลมรีะดบัค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 ทัง้ 5 ดา้นมคี่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 3.99 มรีะดบัโดยรวมมี
ความตัง้ใจในระดบัมาก สมมตฐิาน พบว่า ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัแต่ละด้าน คอื 1) 
ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ2) ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงานทีท่ า 3) เงนิเดอืนและผลประโยชน์เกื้อกูล 



4) ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา และ 5) สภาพการท างานมคีวามแตกต่างกนัตาม
เทศบาลที่ปฏิบัติงาน อายุ เพศและต าแหน่งในการท างานอย่างมีนัยส าคัญ .05ยกเว้นรายได้และ
ประสบการณ์ในการท างานทีไ่ม่มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 

 

สรปุผลการวิจยั 

 จากการศึกษาวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารบัราชการกรุงเทพมหานคร ของ
ขา้ราชการส านกังานเขตลาดกระบงั สว่นใหญ่มอีายุระหวา่ง 25 – 30 ปี จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.33 
รองลงมาคอื ช่วงอายุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.67 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 36 - 45 ปี 
จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.67 และชว่งอายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.33 ตามล าดบั 

  

ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศกึษาระดบัแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหา
นครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั สามารถสรุปผลการศกึษาของแต่ละดา้น ไดด้งัต่อไปนี้ 

ดา้นความมัน่คงในงาน ในเรื่องต าแหน่งทีท่่านด ารงอยู่มคีวามเสีย่งน้อยทีจ่ะถูกปรบัยา้ยลดต าแหน่ง 
มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดเท่ากบั 7.43 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.48 อยู่ในระดบัสูง รองลงมาคอื ในเรื่อง
ต าแหน่งทีท่่านด ารงอยู่มคีวามเสีย่งน้อยทีจ่ะถูกสอบสวน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.33 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 2.53 อยู่ในระดบัสูง และในเรื่องงานมคีวามมัน่คงไม่ถูกเลกิจ้าง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.23 และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.52 อยูใ่นระดบัสงู 

ดา้นความกา้วหน้า ในเรื่องการเลื่อนต าแหน่งเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถของท่าน มคี่าเฉลีย่
สูงทีสุ่ดเท่ากบั 7.88 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.27 อยู่ในระดบัสูง รองลงมาคอื ในเรื่องไดร้บัการ
การเลื่อนต าแหน่งดว้ยความเป็นธรรม ค่าเฉลีย่เท่ากบั 7.85 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.20 อยู่ใน
ระดบัสูง และในเรื่องมกีารพฒันาความรู ้ความสามารถ เช่น การอบรม สมัมนา อย่างสม ่าเสมอ ค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 7.85 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.13 อยูใ่นระดบัสงู 

ดา้นการยอมรบันบัถอื ในเรื่องงานงานของท่านสรา้งความภูมใิจใหก้บัครอบครวั  มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด
เท่ากบั 7.97 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.17 อยู่ในระดบัสูง รองลงมาคอื เพื่ อนร่วมงานยอมรบัใน
ผลงานของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.89 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.24 อยู่ในระดบัสงู ในเรื่องท่าน
ได้รบัการยกย่องจากสงัคม เช่นเชญิร่วมงานในกิจกรรมต่างๆของสงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.83 และค่า



เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.28 อยู่ในระดับสูง และ ในเรื่องงานที่ท่านปฏิบัติได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 7.69 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.25 อยูใ่นระดบัสงู 

  แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั พบว่า  
ด้านความก้าวหน้า มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 7.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.14 อยู่ในระดบัสูง 
รองลงมาคอื ด้านการยอมรบันับถอื มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.85 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.13 อยู่ใน
ระดบัสูง และดา้นความมัน่คงในงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.33 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.43 อยู่ใน
ระดบัสงู 

ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนในการเขา้รบั
ราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั สามารถสรุปผลการศกึษาของแต่ละดา้น 
ไดด้งัต่อไปนี้ 

ด้านเงนิเดือนและสวสัดิการ ในเรื่องค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าล่วงเวลา ที่ ได้รบัมคีวามเหมาะ  มี
ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากบั 7.93 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.60 อยู่ในระดบัสงู รองลงมาคอื ท่านไดร้บั
การพจิารณาขึน้เงนิเดอืนดว้ยความเป็นธรรม มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 7.85 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.97 
อยู่ในระดบัสงู สวสัดกิารทีไ่ดร้บั เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเล่าเรยีนบุตร มคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
7.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.14 อยู่ในระดบัสูง และเงินเดือนมีความเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถของท่าน มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 7.24 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.07 อยูใ่นระดบัสงู 

ด้านนโยบายการบรหิาร ในเรื่องผู้บรหิารก าหนดเป้าเหมาย (KPI) ที่เหมาะสม มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากบั 8.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.17 อยู่ในระดบัสูงมาก รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมนีโยบาย
ส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามเป็นผู้น า เช่น กล้าคดิ กล้าแสดงความคดิเหน็ มคี่าเฉลี่ ยเท่ากบั 8.42 และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.28 อยู่ในระดบัสงูมาก และการบรหิารโปร่งใส ตรวจสอบได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
8.37 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.23 อยูใ่นระดบัสงูมาก 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิในเรื่องงานรบัผดิชอบเหมาะสมกบัความถนัดความรูค้วามสามารถของ
ท่าน มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากบั 7.93 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.05 อยู่ในระดบัสงู รองลงมาคอื งาน
ที่รบัผดิชอบมคีวามเสี่ยงน้อยที่จะผดิพลาดถูกลงโทษทางวนิัย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.88 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.92 อยู่ในระดบัสงู และงานทีร่บัผดิชอบเพิ่มคุณค่าใหก้บัตวัท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.87 
และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.88 อยูใ่นระดบัสงู 



ดา้นนโยบายการบรหิาร  มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากบั 8.46 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.04 อยู่
ในระดบัสูงมาก รองลงมาคอื ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 1.78 อยู่ในระดบัสูง และด้านเงินเดือนและสวสัดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.64 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 1.70 อยูใ่นระดบัสงู 

 

ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงคข้์อท่ี 3 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัแรงจงูใจในการ
เขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั สามารถสรุปผลการศกึษาของแต่
ละดา้น ไดด้งัต่อไปนี้ 

ผลการวจิยัพบว่า ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัค ้าจุน กบัระดบัแรงจูงใจโดยรวม ใน
การเข้ารบัราชการกรุงเทพมหานครของข้าราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั พบว่า  ปัจจยัค ้าจุน ด้าน
เงนิเดอืนและสวสัดกิาร ดา้นนโยบายการบรหิาร ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิและปปัจจยัค ้าจุนโดยรวมในการ
เขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติริะดบั 0.01 โดยมรีะดบัความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัต ่าถงึระดบัสงู 

ขอ้ค้นพบตามสมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของ
ขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไมแ่ตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมตฐิานแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั  จ าแนกตามเพศพบวา่ เพศแตกต่างกนั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของ
ขา้ราชการส านักงานเขตลาดกระบงั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยขา้ราชการส านักงาน
เขตลาดกระบงัทีเ่ป็นเพศหญงิมคี่าเฉลีย่แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานคร มากกวา่ ขา้ราชการ
ส านกังานเขตลาดกระบงัทีเ่ป็นเพศชาย 

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 2 อายุแตกต่างกนั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของ
ขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไมแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุแตกต่างกนั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของ
ขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ผลการวเิคราะหแ์สดงว่า แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั ที่มอีายุ ต ่ากว่า 25 ปี มคี่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของ



ขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั น้อยกว่าอายุ 25 – 30 ปี อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 โดยผลต่าง
เฉลีย่เทา่กบั 1.373  

แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ทีม่อีายุ ต ่ากว่า 25 
ปี มคี่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั 
น้อยกวา่อาย ุ41 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่างเฉลีย่เทา่กบั 1.694   

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 3 สถานภาพแตกต่างกัน แรงจูงใจในการเข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไมแ่ตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมตฐิานแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า สถานภาพแตกต่างกนั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพ
มหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

  ผลการวเิคราะหแ์สดงว่า แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั ที่มีสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเข้ารบัราชการกรุงเทพมหานครของ
ขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั น้อยกว่าสถานภาพสมรส อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่าง
เฉลีย่เทา่กบั 1.419  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษาแตกต่างกัน แรงจูงใจในการเข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไมแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั จ าแนกตามระดบัการศกึษา ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุง
เทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 ผลการวเิคราะหแ์สดงว่า แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังาน
เขตลาดกระบัง ที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั มากกว่าระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่างเฉลีย่เทา่กบั 1.376  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 5 ต าแหน่งงานแตกต่างกัน แรงจูงใจในการเข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไม่แตกต่างกนั 



 ผลการทดสอบสมมตฐิานแรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังาน
เขตลาดกระบงั จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานแตกต่างกนั แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 6 รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน แรงจูงใจในการเข้ารับราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั ไมแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั จ าแนกตามรายไดต้่อเดอืน พบวา่ รายไดต้่อเดอืนแตกต่างกนั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ผลการวเิคราะหแ์สดงว่า แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงาน
เขตลาดกระบงั ที่มรีายได้ต่อเดอืน 15,001 – 35,000 บาทมคี่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเขา้รบัราชการ
กรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั น้อยกว่ารายไดต้่อเดอืน 35,001-55,000 บาท 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่างเฉลีย่เทา่กบั 1.049  

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 7 เงนิเดอืนและสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเขา้รบั
ราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 

  ผลวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัด้านเงนิเดอืนและสวสัดิการกบั แรงจูงใจในการเข้ารบั
ราชการกรุงเทพมหานครของข้าราชการ ส านักงานเขตลาดกระบัง โดยใช้การทดสอบค่าสถิติด้วย
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (Pearson’s r Coefficient) พบว่า ปัจจยัด้านเงนิเดือนและสวสัดิการกบั 
แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั มคีวามสมัพนัธก์บั
แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงัทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ0.05 โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.695 ซึง่มคีวามสมัพนัธค์อ่นขา้งสงู เชงิบวก 

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 8 นโยบายการบริหาร มีความสมัพนัธ์กับแรงจูงใจในการเข้ารบั
ราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 

ผลวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง ปัจจยัดา้นนโยบายการบรหิารกบั แรงจูงใจในการเขา้รบัราชการ
กรุงเทพมหานครของข้าราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั โดยใช้การทดสอบค่าสถิติด้วยสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s r Coefficient) พบว่า ปัจจยัดา้นนโยบายการบรหิารกบั แรงจงูใจในการเขา้
รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั มคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการเขา้



รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมี
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.390 ซึง่มคีวามสมัพนัธต์ ่า ชงิบวก 

ข้อค้นพบตามสมมติฐานท่ี 9 ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ มีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเข้ารบั
ราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั 

ผลวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง ปัจจยัดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตักิบั แรงจงูใจในการเขา้รบัราชการ
กรุงเทพมหานครของข้าราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงั โดยใช้การทดสอบค่าสถิติด้วยสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s r Coefficient) พบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตักิบั แรงจงูใจในการเขา้
รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านกังานเขตลาดกระบงั มคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการเขา้
รบัราชการกรุงเทพมหานครของขา้ราชการ ส านักงานเขตลาดกระบงัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมี
คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.730 ซึง่มคีวามสมัพนัธส์งู เชงิบวก 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ตวัแปรทีม่คี่าเฉลีย่ของระดบัคะแนนต ่าสุดจากกลุ่มตวัอย่าง 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง
ในงาน ในเรื่องงานมคีวามมัน่คงไม่ถูกเลกิจ้าง  ด้านการยอมรบันับถอื ในเรื่องงานที่ท่านปฏบิตัไิด้รบัการ
ยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา  และดา้นความกา้วหน้า ในเรื่องไดร้บัการการเลื่อนต าแหน่งดว้ยความเป็นธรรม 
และในเรื่องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เช่น การอบรม สัมมนา อย่างสม ่าเสมอ ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตลาดกระบงั ควรให้ความส าคญัและน าประเดน็เหล่านี้ไปใชใ้นการพฒันา
ฝึกอบรมขา้ราชการใหม้คีวามรูค้วามสามารถและสามารถน าไปใชพ้ฒันางานไดต้่อไป 

2. ตวัแปรที่มคี่าเฉลี่ยของระดบัคะแนนต ่าสุดจากกลุ่มตวัอย่าง 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านเงนิเดอืน
และสวสัดกิาร ในเรื่องเงนิเดอืนมคีวามเหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถของท่าน  ด้านลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิในเรื่องงานทีร่บัผดิชอบเพิม่คุณค่าใหก้บัตวัท่าน  และดา้นนโยบายการบรหิาร ในเรื่อง การบรหิาร
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ผูบ้รหิารทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนเงนิเดอืนและสวสัดกิารอื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
ทัง้ในเรื่องงานที่ร ับผดิชอบเพิม่คุณค่าให้กบัขา้ราชการรวมถึงการก าหนดนโยบายการบรหิาร ที่มคีวาม
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

3. ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรขยายขอบเขตประชากรในการศึกษาในส านักงานเขตอื่นเพื่อให้
ครอบคลุมประชากรทีศ่กึษาใหม้ากขึน้ รวมถงึหน่วยงานอื่นๆ  
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