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บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับราชการ ของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง  กรมทางหลวง จําแนก

ตามปจจัยดานประชากรศาสตร เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสนับสนุนที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับ

ราชการของขาราชการสวนกลาง  กรมทางหลวง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน กับความสําเร็จ

ในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกกลุม

ตัวอยางโดยการสุมไมคํานึงถึงความนาจะเปนจากขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง จํานวน 350 คน รวบรวม

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (SD – scale คะแนน 0 – 10) สถิติที่ใชคือคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร

สัน (Pearson Correlation Coefficient: r)  

 ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 26-35 ป สถานะภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี  ประเภท

ตําแหนงวิชาการ และมีเงินเดือน ระหวาง 15,000 บาท - 27,000 บาท พบวาลักษณะปจจัยดาน

ประชากรศาสตร อายุ  สถานะภาพ ประเภทตําแหนง และเงินเดือนที่แตกตางกันมีผลตอระดับความสําเร็จใน
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การเขารรับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวงที่แตกตางกัน พบวาปจจัยสนับสนุนไดแกดาน

ครอบครัว ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคง ประชากรใหความสําคัญกับปจจัยดานความมั่นคง มีระดับคะแนน

เฉลี่ยมากกวาปจจัยสนับสนุน และใหความสําคัญกับปจจัยดานการไดรับการยกยองนับถือนอยกวาปจจัย

สนับสนุน และพบวาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนกับระดับความสําเร็จในการเขารรับราชการของ

ขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง อยูในระดับสูง ถึงระดับสูงมาก นอกจากนี้พบวาปจจัยสนับสนุน มี

ความสัมพันธในเชิงบวก กับการตัดสินใจเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวงอยางมีนัยสําคัญที่ 

α เทากับ .05 

 ขอเสนอแนะ กลุมที่มีระดับคะแนนความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง นอยกวา

กลุมอ่ืนคือ กลุมขาราชการอายุระหวาง 20 – 25 ป กลุมที่มีสถานภาพหมาย หยาราง กรมทางหลวงควรจะสราง

แรงจูงใจ เชนผลตอบแทน ความภาคภูมิใจ สรางแรงบันดาลใจใหบุคลากร รวมไปถึงกรมทางหลวงควรให

ความสําคัญกับขาราชการในเร่ืองการจัดอบรมใหความรู การจัดหาทุนการศึกษาตอ ใหรางวัลยกยองชมเชยแกผู

ที่ปฏิบัติงานดีทํางานไดบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคแนว

ทางแกไขในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมทางหลวง  

ABSTRACT 

The objectives of research were: to study successful level of being civil servant of 

central officer in department of highway, classify by demographic factors, to study about 

important level of hygiene factors that affect to the decision for being civil servant of central 

officer in department of highway, and to study about relationship between hygiene factors 

and successful level of being civil servant of central officer in department of highway. By using 

quantitative research method, 350 samples were selected from central officer in Department 

of Highways by Non-Probability Sampling – Convenience Sampling, gathering information by 

questionnaire (SD – scale, score 0-10), statistics were using: Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation and Pearson’s r Coefficient Correlation.  

 The research found as follows: the overall populations had successful score in being 

civil servant of central officer, department of highways in average (Mean) = 8.1167 Standard 

Diviation (S.D.) = 1.87770 which was in high level, for male (62.90%), mean = 7.9871, S.D. = 

2.04545, for female (37.10%), mean = 8.3359, S.D. = 1.53582, ages: 26-35 (36.30%), mean = 

8.5131, S.D. = 1.53078, status: single (48.60%), mean = 8.2324, S.D. = 1.89755, bachelor degree 

(41.10%), mean = 7.9931, S.D. = 1.92698, position: academic (69.10%), mean = 8.1653 S.D. = 

1.83970, salary: between 15,000 - 27,000 (28.90%), mean = 7.7129, S.D. = 2.11386. The 
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different of demographic factors such as ages, status, position and salary will affect to 

successful level to entering government service and it also found that hygiene factors such as 

family, welfare, stability will affect as well.  Stability factor got a higher score than other 

factors, mean = 7.9122 (high level) S.D. = 1.8970, Respect factor got the least score with 

others, mean = 7.6187 (high level) S.D. = 1.9103. It found that relationships between hygiene 

factors and successful level of being civil servant of central officer, department of highways 

were positive in high – very high level (Pearson’s r Coefficient between .783 to .873) 

significantly at α = .05 

 Suggestion: for the groups that has lowest score on successful level in being civil 

servant of central officer were age between 20-25 and divorce status. Department of highway 

should build the motivations such as rewards, proud, build an inspiration to officer such as 

scholarship, reward to officer that work very well or hit the target. 

Suggestion for the next research should study about the problem and solution of working in 

department of highway. 

บทนํา 

 นักวิเคราะหคาดวาเศรษฐกิจไทยจะหดตัวกวารอยละ 5 ในป 2563 กอนที่จะประสบปญหาโควิด-19  

จากรายงานเศรษฐกิจไทยของธนาคารโลกฉบับลาสุดที่เผยแพรโดยธนาคารแหงประเทศไทย พบวาจากการที่

รัฐบาลประกาศปดประเทศ การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําใหเศรษฐกิจไทยตกต่ําและรุนแรงมาก การบริโภค

ภาคเอกชนจะลดลง เนื่องจากมาตรการหามการเดินทาง และรายไดที่ลดลงซึ่งจํากัดการใชจายของผูบริโภค ภาค

การทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยางมากจากการที่ประเทศไทยเกือบจะหามนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาใน

ประเทศตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 โดยมีคนตกงานกระจายไปทั่วประเทศ มีผลกระทบตอครัวเรือนชนชั้นกลาง 

ครัวเรือนที่ยากจน การคา และหวงโซอุปทานที่ยังคงอยูในภาวะชะงักงัน จํานวนผูที่ไมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

จะสูงข้ึน จากสภาวการณดังกลาว จึงกอใหเกิดความตองการงานสูงข้ึน ซึ่งสงผลใหเกิดความสนใจในการเขา

ทํางานภาครัฐมากข้ึน จากสถิติของผูเขาสมัครสอบก.พ.ซึ่งเปนการสอบเพื่อคัดเลือกผูมีความรูความสามารถ

เหมาะสมสําหรับการเขารับราชการในหนวยงานตางๆของภาครัฐ ที่จัดสอบโดยสํานักงาน ก.พ. ป พ.ศ.2562 ถึง 

พ.ศ.2563 มีผูเขาสมัครสอบกวา 500,000 นั้น แสดงใหเห็นวามีผูสนใจตองการเขารับราชการมากข้ึนทุกป 

ก ร ม ท า ง ห ล ว ง  เ ป น ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร ร ะ ดั บ ก ร ม  อ ยู ใ น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม  

มีหนาที่ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยทางหลวงเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และ
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ทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ กรมทางหลวงมีการรับสมัครสอบบรรจุราชการทุกป มากกวา 

2,000 คน ตอป  

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจ และตองการศึกษาวามีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการเลือกเขาทํางาน

ราชการกรมทางหลวง เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเลือกเสนทางในการศึกษา การประกอบอาชีพราชการกรม

ทางหลวง นําผลที่ไดจากการวิเคราะหงานวิจัยนี้ มาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ

เขารับราชการ ของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวงตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการเขารับราชการ ของขาราชการสวนกลางกรมทางหลวง จําแนกตาม 

ปจจัยดานประชากรศาสตร  

 2. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสนับสนุน ที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับราชการของ

ขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน กับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการ

สวนกลาง กรมทางหลวง  

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกขาราชการกรมทางหลวงสวนกลาง จํานวน 350 คน   

2. โดยใชวิธีตอบแบบสอบถามออนไลน ผานระบบ Google Form 

3. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นการศึกษาตัวแปรตน ไดแก ดานประชากรศาสตร  ดานเพศ ดานอายุ 

ดานระดับการศึกษา ดานสถานะภาพ  ดานประเภทตําแหนง และดานเงินเดือน ดานปจจัยสนับสนุน ดานครอบครัว 

ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับการยกยองนับถือ ดานความกาวหนา และ

ดานการบริหารภายใน ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความสําเร็จในการเขารับราชการ ของขาราชการสวนกลางกรม

ทางหลวง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบระดับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลางกรมทางหลวง จําแนกตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
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 2. เพื่อทราบความสําคัญของปจจัยสนับสนุนที่มีผลตอความสําเร็จในการตัดสินใจเขารับราชการของ

ขาราชการสวนกลางกรมทางหลวง 

 3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสุนน กับความสําเร็จในการรับราชการของขาราชการ

สวนกลางกรมทางหลวง 

บททบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญ ที่มนุษยทุกคนจะตองเผชิญ และปฏิบัติอยูเปนประจํา เนื่องจากการ

ตัดสินใจจะทําใหมนุษยเลือก และไดสิ่งตางๆ ที่คิดวาเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาถึง

กระบวนการ และพฤติกรรมในการตัดสินใจของมนุษย ความหมายของการตัดสินใจ จากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจ การตัดสินใจวา หมายถึง การเลือกทางเลือกที่มีอยูหลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศัย

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถ ตอบสนองเปาหมาย หรือความตองการของผูเลือกได 

โดยวิฑูรยตันศิริคงคล (2542: 25) กลาววา เนื่องจากการตัดสินใจมีผลทางการปฏิบัติเก่ียวของกับ

เหตุการณในอนาคต ดังนั้นจึงใชปรากฏการณแหงความไมแนนอนเปนเกณฑในการจัดหมวดหมู ซึ่งแบงประเภท

ของการตัดสินใจไว 3 ประเภท ตามสถานการณที่เกิดข้ึน คือ การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน  การ

ตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง และการตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน  

สุทัสสา อุปลกะลิน (2548) ไดแบงประเภทการตัดสินใจออกเปน 2 อยางคือ การตัดสินใจภายใต

สภาวการณแนนอน และการตัดสินใจภายใตสภาวการณที่ไมแนนอน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จ 

ดูบริน (DuBrin, 1990) ใหความหมายวาความสําเร็จในอาชีพ คือความพึงพอใจในอาชีพ โดยคํานึงถึง

เร่ืองความความรูสึกภายในตนตออาชีพ และรายไดที่ตนไดรับจากการทํางาน  

เมลาเมด (Melamed, 1995) ใหความหมายวาความสําเร็จในอาชีพจะผันแปรไปตามชวงเวลาและ

ธรรมชาติของกลุมตัวอยางที่ไดทําการศึกษา โดยวัดจากจํานวนคร้ังในการไดรับปรับเพิ่มเงินเดือน การเลื่อน

ตําแหนง ลําดับข้ันของตําแหนง การรับผิดชอบงานที่สูงข้ึน และความพึงพอใจในงาน  

 ลัวและชาฟเฟอร (Lau & Shaffer, 1999) ใหความหมายวาความสําเร็จในอาชีพ คือเปนเสนทางเดิน

ของชีวิตที่จะตอบสนองตอความตองการการประสบความสําเร็จและการมีอํานาจ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความ

เปนอยูที่ดีข้ึนของชีวิต  
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สุนีภร เปรมศรี (2557) ใหความหมายวาความสําเร็จในอาชีพ คือการที่บุคคลรับรู หรือประเมินตนเอง

ในแงความรูสึกและความคิดเห็นไดวาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปนไปตามที่ตนเองไดกําหนดเปาหมายไว  

แกตติเกอรและลารวูด (Gattiker & Larwood, 1986) ในการศึกษาเร่ืองความสําเร็จในอาชีพของ

พนักงาน เนื่องจากเปนทฤษฎีที่มีการวัดอยางครอบคลุม คือเปนทั้งรูปธรรม และนามธรรมในการรับรูความสําเร็จ

ในอาชีพของพนักงาน อีกทั้งยังเปนทฤษฎีที่สอดคลองกับบริบทที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้ 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของคน Maslow's Theory อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) 

มาสโลว แบงความตองการพื้นฐานของมนุษยเปน 5 ระดับ ดวยกัน ไดแกตองการทางกายภาพ  ตองการความ

มั่นคงปลอดภัย  ตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคา ตองการที่จะรูจัก

ตนเองตามสภาพที่แทจริง และพัฒนาศักยภาพของตน  

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

ประชากรศาสตร หรือ Demegraphy มีรากศัพทมาจากภาษากรีก Deme = people คือประชาชน

หรือประชากร Graphy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือศาสตร ประชากรศาสตร 

หมายถึง การวิเคราะหทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสราง การกระจายตัว และการเปลี่ยนแปลงประชากรใน

เชิงที่สัมพันธกับ ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอ่ืนๆ ปจจัยทางประชากรอาจเปนไดทั้งสาเหตุและผล

ของปรากฏการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548: 22) ไดกลาวถึงความหมาย

ของปจจัยทางประชากรศาสตร (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากรไดแกขนาดของ

องคประกอบของครอบครัวเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณระดับ รายไดอาชีพ เชื้อชาติสัญชาติ  สุวสา ชัยสุ

รัตน (2537) กลาววา ประชากรศาสตร (Demographic) หมายถึงปจจัยตางๆ ที่เปนหลักเกณฑในการบงบอกถึง

ลักษณะทางประชากรที่อยูในตัวบุคคลนั้นๆ ไดแกอายุเพศ ขนาดครอบครัว รายได การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต 

ครอบครัวศาสนา เชื้อชาติสัญชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class) 

วิจัยที่เกี่ยวของ  

นภาพร ธะระณีวัฒน (2555) พบวาหนวยงานราชการของคนในยุค Generation Y พบวาเพศที่

แตกตางกัน มีระดับแรงจูงใจในการตัดสินใจเขาทํางานในหนวยงานราชการที่ไมแตกตางกัน  

วารุณี อัสธีรวัฒน (2512) ไดศึกษาเก่ียวกับตัวประกอบที่มีอิทธิพลตอการอาชีพของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเหนือของไทย พบวา นักเรียนทั้งหมดใหความสําคัญของตัวประกอบทั้ง 7 ตัว เทากัน 

คือคุณประโยชนของอาชีพ คุณคาทางเศรษฐกิจคุณคาทางสังคม ความสามารถในการเรียน ความมุงหวังของ
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ครอบครัว โอกาสกาวหนาในการงาน การถือตนตามอยางในอาชีพฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพลใน

การตัดสินใจในการเลือกอาชีพของนักเรียน 

วาที่รอยตรีหญิง เสาวภา ธรรมบุตร (2525) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพครู : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาครูในกรุงเทพมหานคร พบวาอาชีพของบิดา มารดา ภูมิลําเนา

ของนักศึกษา เปนปจจัยโดยตรงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู  

ปนัดดา อุปะละ (2547)  ไดศึกษาเก่ียวกับขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการ สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอขวัญในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมุงเนนการวิจัยสํารวจตัดขวาง ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย เก็บรวบรวมและทําการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ   

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือขาราชการสวนกลาง ในกรมทางหลวง มีจํานวนประชากรโดยประมาณ 

1,882 คน  

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุมโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน 

(Non-Probability Sampling) ดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางสะดวกตอการศึกษา (Convenience Sampling) 

โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถาม 

 เคร่ืองที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามทั้งแบบปลายปด ใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบ โดย

แบบสอบถามถูกแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 

 สวนที่  1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปน คําถามที่ เ ก่ียวของ กับปจจัยดาน

ประชากรศาสตรของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา 

ดานสถานะภาพ ดานประเภทตําแหนง และดานเงินเดือน  มจีํานวนคําถามทั้งหมด 6 ขอ ประกอบดวยคําถามใน

ลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซ่ึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ

เพียงแต 1 คําตอบเทานั้น 

 สวนที่ 2 ปจจัยสนับสนุน โดยประกอบดวย ดานครอบครัว ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคง ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับการยกยองนับถือ ดานความกาวหนา และดานการบริหารภายใน จํานวนขอ

คําถามทั้งหมด 28 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ซึ่งกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแต 1 คําตอบเทานั้น ใหระดับความสําคัญทั้งหมด 10 ระดับ 
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 สวนที่  3 ปจจัยที่ส งผลตอการตัดสินใจเขารับราชการ ของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง  

ซึ่งกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแต 1 คําตอบเทานั้น ใหระดับความสําคัญทั้งหมด 10 ระดับ  

 การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานสถานะภาพ ดาน

ประเภทตําแหนง และเงินเดือน ใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงกลุม 

  ปจจัยสนับสนุน ดานครอบครัว ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับ

การยกยองนับถือ ดานความกาวหนา ดานการบริหารงานภายใน ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)   

  1. ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูลความแตกตางทางดานประชากรศาสตรดานเพศ 

  2. ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ ANOVA, F-test เพื่อความทดสอบความแตกตางทางดาน

ประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ประเภทตําแหนง ปละเงินเดือน ซึ่งเปนตัวแปรที่มี

ระดับการวัดคาตวัแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป หากพบความแตกตางจะนาํไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี

ของ LSD   

 3. ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาแจกแจงความถ่ี สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามโดยใชระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่แอลฟา (α) ระดับ .05  

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลขอคนพบตามวัตถุประสงค 

ระดับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง จําแนกตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 - 35 ป สถานะภาพโสด ระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประเภทบริหาร เงินเดือนระหวาง 27,001 บาท – 40,000 บาท ระดับความสําเร็จ

ในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง สูง - สูงที่สุด 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของปจจัยสนับสนุน ที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับราชการของ

ขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง พบวาปจจัยดานครอบครัวใหความสําคัญเร่ืองทานตองการทํางานรับราชการ 

เพื่อสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดในระยะยาว ปจจัยดานสวัสดิการ ใหความสําคัญเร่ืองมีสวัสดิการที่ดี ปจจัยดาน

ความมั่นคงใหความสําคัญเร่ืองมีความมั่นคงทางดานตําแหนงงาน ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ใหความสําคัญ

เร่ืองทานไดรับมอบหมายใหทํางานที่มีความทาทายอยูเสมอ ปจจัยดานการไดรับการยกยอง ใหความสําคัญเร่ือง

ทานไดรับการยกยอง ชมเชยจากสังคม ปจจัยดานความกาวหนา ใหความสําคัญเร่ืองเร่ืองมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จในชีวิตตามความมุงหมายที่วางไว มากที่สุด 

  เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน กับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการ

สวนกลาง กรมทางหลวง พบวาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน กับการตัดสินใจเขารับราชการของ

ขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง อยูในระดับสูงที่สุดถึงระดับสูงมาก  

 สรุปผลขอคนพบตามสมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ ดานระดับการศึกษา และดานประเภทตําแหนง แตกตางกัน ระดับ

ความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวงไมแตกตางกัน ปจจัยประชากรศาสตร

ดานอาย ุดานสถานะภาพ และดานเงินเดือน แตกตางกัน ระดับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการ

สวนกลาง กรมทางหลวง แตกตางกัน สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันระหวางตัวแปรสัมประสิทธิ์เพียรสัน 

พบวา ตัวแปรปจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเขารรับราชการของขาราชการสวนกลาง 

กรมทางหลวง  

การอภิปรายผล  

ระดับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง จําแนกตามปจจัยดาน

ประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 - 35 ป สถานะภาพโสด ระดับ

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประเภทบริหาร เงินเดือนระหวาง 27,001 บาท – 40,000 บาท ระดับความสําเร็จ

ในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง สูง – สูงที่สุด 

ปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทาง

หลวง สอดคลองกับงานวิจัยของ วาที่รอยตรีหญิง เสาวภา ธรรมบุตร (2525 อางถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 

2540) พบวาอาชีพของบิดา มารดา ภูมิลําเนาของนักศึกษา เปนปจจัยโดยตรงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ประกอบอาชีพครู สวนรายไดของบิดา มารดา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วรรณา เต็มศิริพจน (2533 อางถึงใน ปาริชาติพรหมสุวรรณ, 2538) พบวาปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวไดแก อาชีพของบิดา มารดาและสามี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา อุปะละ (2547) พบวาโอกาสความกาวหนา เงินเดือนและสวัสดิการ

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความพึงพอใจในงานปรากฏวาทุกปจจัยมีผล

ตอขวัญในการปฏิบัติงาน 

 สรุปวาปจจัยสนับสนุนไดแก ดานครอบครัว ดานสวัสดิการ ดานความมั่นคง ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ดานการไดรับการยกยองนับถือ ดานความกาวหนา และดานการบริหารงานภายใน มีความสัมพันธกับกับ

ความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรัตน 

เพชรยวน (2551) พบวาปจจัยจูงใจมีคาเฉลี่ยมากกวาปจจัยคํ้าจุน โดยปจจัยจูงใจทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก 

เรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความ

รับผิดชอบ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน สวนปจจยัคํ้าจุนทั้ง 5 

ดาน อยูในระดับมากเชนเดียวกัน เรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการ

ทํางานและความมั่นคง ดานการปกครองบังคับบัญชาดานนโยบายและการบริหาร และดานผลประโยชนตอบ

แทน 

 การอภิปรายผลขอคนพบตามสมมติฐาน  

  ผลการวิเคราะหสมมุติฐานพบวา อายุ สถานะภาพ และเงินเดือน สงผลตอการตัดสินใจเขารับราชการ

ของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง สอดคลองกับงานวิจัยของ นภาพร ธะระณีวัฒน (2555) พบวา

หนวยงานราชการของคนในยุค Generation Y ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน เชน เพศ ที่มีผลตอระดับแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจเขาทํางานในหนวยงานราชการที่แตกตางกันนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นิยม ยะติน (2553) 

พบวาปจจัยดานเพศ อายุ และอายุงาน แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน  

 การอภิปรายผลขอคนพบตามสมมติฐาน พบวาปจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ

ความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง กรมทางหลวง สอดคลองกับงานวิจัยของ วาที่รอยตรี

หญิง เสาวภา ธรรมบุตร (2525 อางถึงใน สมปอง รักษาธรรม, 2540) พบวาอาชีพของบิดา มารดา ภูมิลําเนา

ของนักศึกษา เปนปจจัยโดยตรงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู สวนรายไดของบิดา มารดา มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครูโดยผานโอกาสทางการศึกษา สวนตัวแปรอ่ืนๆ สอดคลอง

กับงานวิจัยของ นิยม ยะติน (2553) พบวาเงินเดือน กลุมงานที่สังกัด การรับรูขาวสารเก่ียวกับขาราชการตุลา

การศาลยุติธรรม ความรูความเขาใจเก่ียวกับขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมและความคาดหวังในอาชีพมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเขาเปนขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม สวนเพศ อายุ ระดับตําแหนง ระยะเวลา

ที่ปฏิบัติราชการ และการสนับสนุนจากครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ สุขประยูร (2553) พบวาดาน
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ปจจัยภายนอกประกอบดวยปจจัยดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ดานอาชีพ และดานสังคม มีตอ

ปจจัยดานสังคม ดานสวัสดิการ สอดคลองกับงานวิจัยของ อเนก สุเตนันต (2555) พบวาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในจังหวัดเชียงรายมากที่สุดคือ ดานสวัสดิการ

และคาตอบแทน  

ขอเสนอแนะ 

  กลุมที่มีระดับคะแนนความสําเร็จในการเขารับราชการของขาราชการสวนกลาง นอยกวากลุมอ่ืนคือ 

กลุมขาราชการอายุระหวาง 20 – 25 ป กลุมที่มีสถานภาพหมาย หยาราง กรมทางหลวงควรจะสรางแรงจูงใจ 

เชนผลตอบแทน ความภาคภูมิใจ สรางแรงบันดาลใจใหบุคลากร รวมไปถึงกรมทางหลวงควรใหความสําคัญกับ

ขาราชการในเร่ืองการจัดอบรมใหความรู การจัดหาทุนการศึกษาตอ ใหรางวัลยกยองชมเชยแกผูที่ปฏิบัติงานดี

ทํางานไดบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคแนวทางแกไขใน

การปฏิบัติงานของขาราชการกรมทางหลวง 

 ขอเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 

1. ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมทางหลวง เพื่อใหทราบถึง

วิธีการที่จะใชแกไข  

2. ควรศึกษาขอบเขตการวิจัยใหมากข้ึน เชน เพิ่มการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเขารับราชการ

ของขาราชการกรมทางหลวงในสวนภูมิภาค    

3. ควรใช สถิติการวิจัยที่แตกตางกันออกไป เพื่อใหทราบถึงผลลัพธวา มีความแตกตางกันหรือไม  
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