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บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวติในการท างานต่อ

การตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงระดบัปัจจยัแรงจูงใจท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเขา้

ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน (Questionnaire) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เพื่อใหส้ามารถขยายขอบเขตการวิจยัให้กวา้งข้ึน มี

ผลการวิจยัท่ีท าไดอ้ย่างรวดเร็ว และลดโอกาสผิดพลาดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ไดแ้ก่ การบรรยายสถิติในเชิงพรรณนาคือ หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ได่แก่ การวิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบเอฟ (F – test) ดว้ยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนรายกลุ่ม (One-Way-Analysis of Variance : ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ LSD 

(Fisher's Least Significant Difference) การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองค์กรปัจจุบนั รายได้ส่วนตวัต่อเดือน ปัจจยั

คุณภาพชีวติในการท างานดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ร ดา้นการพฒันาความสามารถ  

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวติการท างาน ประชากร แรงจูงใจ การตดัสินใจเขา้ท างานของประชากร 

นางสาว ศุภกานต ์บวัทองค า ต  าแหน่ง นกัศึกษา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 



ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และด้านการประสานกลมกลืนของชีวิตส่วนตวัในการงาน และปัจจยั

แรงจูงใจในการท างานดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ และดา้นสภาพการท างานมีผลต่อระดบัการตดัสินใจ

เขา้ท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการเร่ิมต้นชีวิตการท างานของผู ้คนมากมายในการเลือกสถานท่ีท างาน บางคนให้

ความส าคญักบับริษทัหรือองค์กรท่ีมีความมัน่คงใหญ่โต และมีช่ือเสียงมายาวนาน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมท่ี

ก าลงัเติบโต บางคนเลือกท างานในหน่วยงานท่ีมีโอกาสความกา้วหนา้และเติบโตในหนา้ท่ีการงานมากกวา่การ

เลือกท่ีเงินเดือนหรือสวสัดิการ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เมืองหลวงอยา่งกรุงเทพนั้นมีส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือต่อการใชชี้วิตท่ีดีกว่าต่างจงัหวดัอยู่พอสมควร จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นจงัหวดัท่ีมีความหลากหลาย

ของอาชีพและสถานท่ีท างานมากมาย  

นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างทางดา้นอ่ืนๆ อยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเป็น

ผลมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกในหลากหลายดา้นอนั

น าไปสู่การปรับตวัเพื่อก่อใหเ้กิดความสามารถในการแข่งขนัท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ท าให้ประชากรนั้นก็

มีพฤติกรรมหรือมีแนวคิดในการตดัสินใจเลือกเขา้ท างานท่ีเปล่ียนไปจากยุคก่อนโรคระบาดโควิด องค์กร 

ผูป้ระกอบการ บุคคลทัว่ไป นกัเรียน นักศึกษา ท่ีก าลงัจะจบการศึกษา หรือผูท่ี้ก าลงัมองหางานใหม่ รวมถึง

บุคคลท่ีท างานแลว้ การเลือกท างานในสถานท่ีใดท่ีหน่ึง จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ 

และความตอ้งการของคนเหล่าน้ีในโลกหลงัวกิฤตโควดิ แต่ละอาชีพจะเหมาะสมกบับุคคลหน่ึงแต่อาชีพนั้นอาจ

ไม่เหมาะสมกบัอีกบุคคลหน่ึง ปัญหาก่อนตดัสินใจเลือกอาชีพประชากรทัว่ไป เน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

ในการประกอบอาชีพต่างๆ ขาดทกัษะและรายละเอียดขอ้มูล เก่ียวกบัโลกของอาชีพและสถานท่ีท างาน เช่น 

ลกัษณะของงานอาชีพ กระบวนการท างานในงานอาชีพนั้นๆ ความก้าวหน้าในอาชีพการท างาน และความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานในงานสาขาอาชีพนั้น ๆ 



จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจมองหาโอกาสในการเลือกสถานท่ีท างานเพื่อเขา้

ท างานกบัหน่วยงานท่ีตนเองสนใจ ไดม้องเห็นถึงปัญหาในเร่ืองของอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของ

ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานนั้น อยา่งเช่น การขาดขอ้มูล

เก่ียวกบัตนเองทั้งในเร่ืองค่านิยม ความสนใจ ทกัษะ หรือความถนดัในการท างานหรือการประกอบอาชีพ การ

ขาดความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโลกของการท างาน ทั้งชนิดหรือประเภทของงาน ลกัษณะการท างาน รายได ้

เป็นตน้ หรือถ้าหากไม่ได้ขาดข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ก็อาจมีความกงัวลใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพต่างๆ 

นอกจากน้ีครอบครัวก็เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในความส าคญัของการตดัสินใจเลือกสถานท่ีประกอบการท างาน 

และทศันคติต่องานท่ีสนใจ เป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคคลทัว่ไปตอ้งค านึงถึงในการเลือกการประกอบอาชีพของ

ตวัเอง ไดแ้ก่ การยกยอ่งชมเชย ความมัน่คงในงาน เงิน การจดัสวสัดิการ การแข่งขนั เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงระดบัความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการท างานต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากร

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงระดับปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของประชากรในเขตพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร 



ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเฉพาะประชากรท่ีตดัสินใจเขา้ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้นผูว้จิยัไดส้รุปขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร คือ ประชากรทั้งหมดท่ีตดัสินใจเขา้ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีจ านวน

ประชากรทั้งส้ินของผูมี้งานท า อยูท่ี่ 5,625,411 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรท่ีตดัสินใจเขา้ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครทุกประเภทของ

องค์กร และหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สูตร Taro Yamane. (1973) ในการก าหนดจ านวนกลุ่มประชากร คือ 

   
 

     
  โดยประมาณจ านวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

2.1 ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลของประชากรท่ีตดัสินใจเขา้

ท างานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจและคุณภาพชีวติการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้

ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

4.1 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2566 

 

 

 



กรอบการวจิัย 
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ปัจจยัคุณภาพชีวติการท างาน 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

2. ส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 

3. การพฒันาความสามารถ 

4.การมีส่วนร่วมในองคก์ร 

5. การเติบโตและมีความมัน่คง 

6. ความเท่าเทียมในองคก์ร 

7. การประสานกลมกลืนของชีวติส่วนตวัในการงาน 

8. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 (Walton, 1974) 

ปัจจยัแรงจูงใจ 

ปัจจยัจูงใจ    ปัจจยัค ้าจุน 

1. ประสบความส าเร็จในการงาน  6. การบริหารงาน   11. ความมัน่คงในงาน 

2. การยอมรับในสังคม 7. สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ  12. ลกัษณะของอาชีพ 

3. ภาระงาน 8. ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร  

4. ความรับผดิชอบในงาน  9. สภาพการท างาน 

5. ความกา้วหนา้    10. วธีิการปกครอง 

(Herzberg, 1959) 

การตดัสินใจเขา้ท างาน

ของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  2541) 

 



วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาถึงระดบัปัจจยั

แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ จ านวนประชากรท่ีเขา้ท างานในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จ านวนทั้งหมด 5,625,411 คน 

กลุ่มตวัอยา่งก าหนดโดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (Taro Yamane. 1973) เก็บ

ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตวัอยา่งเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เพื่อให้สามารถ

ขยายขอบเขตการวิจยัให้กวา้งข้ึน มีผลการวิจยัท่ีท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และลดโอกาสผิดพลาดในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาชั้นสูงสุด 

ระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองค์กรปัจจุบนั รายไดส่้วนตวัต่อเดือน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้น

คุณภาพชีวิตการท างาน โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตการท างาน ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ โดยแบ่งออกเป็น ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ท างาน

ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และตอนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ ประกอบดว้ยการบรรยายสถิติในเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ แบบสอบถาม

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาชั้นสูงสุด ระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองค์กรปัจจุบนั 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน โดยใช้สถิติพื้นฐาน โดยท าการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน ปัจจยัด้านแรงจูงใจ และแบบสอบถาม

เก่ียวกบัการตดัสินใจเขา้ท างานในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ทั้งรายขอ้และรายดา้น และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential 



Statistics) ไดแ้ก่ วิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ หาค่าการทดสอบเอฟ (F – 

test) จ  าแนกออกเป็น ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษาชั้นสูงสุด ดา้นระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองค์กรปัจจุบนั 

ด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือน และการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple regression) เพื่อทดสอบตวัแปรปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานและปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวจัิย 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ดา้นเพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.8 และ เป็นเพศชาย จ านวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

ดา้นอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่มีอาย ุ36-40 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือ อายุ 31-35 ปี 

จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 อาย ุ26-30 ปี จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อายุ 21-25 ปี จ  านวน 43 คน 

คิดเป็นร้อยละ 10.8 อายุ 41-45 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 อายุ 46-50 ปี จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.0 อาย ุ51-60 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยท่ีสุดคือ อายุ 56-60 ปี 

จ  านวน 4 คน ร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

ดา้นระดบัการศึกษาชั้นสูงสุด พบวา่ โดยส่วนใหญ่เป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 252 คน คิด

เป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ระดบัการศึกษา

ปริญญาเอก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ระดบัการศึกษาปวช/ปวส จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และผู ้

ท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนน้อยท่ีสุดคือ ระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

ตามล าดบั 

ด้านระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองค์กรปัจจุบนั พบว่า โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฎิบติังานกับ

องคก์รปัจจุบนัตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ ระยะเวลาการปฎิบติังานกบั

องคก์รปัจจุบนั 6-10 ปี จ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองค์กรปัจจุบนั 1-5 ปี 



จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือระยะเวลาการปฎิบติังานกบั

องคก์รปัจจุบนั นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามล าดบั 

ดา้นรายไดส่้วนตวัต่อเดือน พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีรายไดส่้วนตวัต่อเดือน 25,001-30,000 บาท จ านวน 

107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 20,001-25,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.5 รายได้ส่วนตวัต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 รายได้ส่วนตวัต่อเดือน 

15,001-20,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รายไดส่้วนตวัต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จ านวน 39 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 และผูท่ี้ตอบแบบสอบถามจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 

จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของ

ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบวา่ อยู่ในระดบัสูง ( ̅ = 3.94) (S.D = 0.832) เม่ือ

เรียงล าดบัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั ( ̅ = 4.23) (S.D = .723) อยู่ใน

ระดบัสูงมาก ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ( ̅ = 4.16) (S.D = .799) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นความเท่าเทียมใน

องคก์ร( ̅ = 4.16) (S.D = .775) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ร ( ̅ = 4.16) (S.D = .735) อยูใ่น

ระดบัสูง ดา้นการเติบโตและมีความมัน่คง ( ̅ = 3.94) (S.D = .855) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นการพฒันาความสามารถ

( ̅ = 3.8) (S.D = .937) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม( ̅ = 3.82) (S.D = .833) อยูใ่นระดบัสูง ดา้น

การประสานกลมกลืนของชีวติส่วนตวัในการงาน ( ̅ = 3.25) (S.D = .997) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัแรงจูงใจของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัสูง ( ̅ = 4.03) (S.D = .843) เม่ือเรียงล าดบัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

ดา้นประสบความส าเร็จในการงาน ( ̅ = 4.33) (S.D = .736) อยูใ่นระดบัสูงมาก ดา้นความรับผิดชอบในงาน( ̅ 

= 4.28) (S.D = .707) อยูใ่นระดบัสูงมาก ดา้นลกัษณะของอาชีพ ( ̅ = 4.26) (S.D = .762) อยูใ่นระดบัสูงมาก 

ดา้นการยอมรับในสังคม ( ̅ = 4.23) (S.D = .742) อยูใ่นระดบัสูงมาก ดา้นการบริหารงาน ( ̅ = 4.19) (S.D = 

.814) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ( ̅ = 4.15) (S.D = .869) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นภาระงาน( ̅ 

= 4.12) (S.D = .84) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นวิธีการปกครอง ( ̅ = 4.12) (S.D = .822) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นสภาพการ

ท างาน ( ̅ = 3.95) (S.D = .868) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นความมัน่คงในงาน ( ̅ = 3.78) (S.D = .946) อยูใ่นระดบัสูง 



ดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ ( ̅ = 3.66) (S.D = .907) อยูใ่นระดบัสูง ดา้นความกา้วหนา้ ( ̅ = 3.37) (S.D 

= .1.107) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากร

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยรวม และรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัสูง ( ̅ = 3.60) (S.D = .847) เม่ือ

เรียงล าดบัในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะเป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ้

( ̅ = 4.42) (S.D = .755) อยูใ่นระดบัสูงมาก การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะตอ้งการพฒันาทกัษะความสามารถ

และประสบการณ์เพื่อเป็นโอกาสในอนาคต ( ̅ = 4.28) (S.D = .777) อยูใ่นระดบัสูงมาก การตดัสินใจเขา้ท างาน

เพราะมองเห็นโอกาสในต าแหน่งงานและความกา้วหนา้ในอาชีพ ( ̅ = 3.95) (S.D = .842) อยูใ่นระดบัสูง การ

ตดัสินใจเขา้ท างานเพราะอยากพฒันาตวัเองในเร่ืองการบริหารจดัการ ( ̅ = 3.75) (S.D = .962) อยูใ่นระดบัสูง 

การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะองคก์รให้ผลตอบแทนและสวสัดิการอยา่งเหมาะสม ( ̅ = 3.66) (S.D = .867) อยู่

ในระดบัสูง การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานเอ้ืออ านวยความสะดวกต่างๆ ( ̅ = 

3.63) (S.D = .900) อยูใ่นระดบัสูง การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะอยากเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือตนเองและ

สังคม ( ̅ = 3.32) (S.D = .995) อยูใ่นระดบัปานกลาง การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะอิทธิพลของคนรอบขา้ง ( ̅ 

= 3.24) (S.D = 1.112) อยูใ่นระดบัปานกลาง การตดัสินใจเขา้ท างานเพราะองคก์รมีนโยบายท่ีทนัสมยัและ

ยอมรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีความหลากหลายได้ ( ̅ = 2.97) (S.D = 1.155) อยู่ในระดบัปานกลาง และผูต้อบ

แบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุดส าหรับการตดัสินใจเขา้ท างานเพราะงานไม่ยุง่ยากซบัซ้อนและมี

เวลาส่วนตวั ( ̅ = 2.75) (S.D = 1.008) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจรายขอ้จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศโดยใช้

สถิติ F - test ทดสอบ พบวา่ ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเขา้

ท างานเพราะอยากเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือตนเองและสังคมแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจรายขอ้จ าแนกตามระดบัการศึกษาชั้นสูงสุดโดยใช้

สถิติ F - test ทดสอบ พบวา่ ประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นสูงสุดแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเขา้ท างานใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็นรายขอ้แตกต่างกนัไดแ้ก่ ประชากรตดัสินใจเขา้ท างานเพราะตอ้งการพฒันาทกัษะ



ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเป็นโอกาสในอนาคต และประชากรตดัสินใจเขา้ท างานเพราะองค์กรมี

นโยบายท่ีทนัสมยัและยอมรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีความหลากหลายไดแ้ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจรายขอ้จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานกบั

องคก์รปัจจุบนัโดยใช้สถิติ F - test ทดสอบ พบวา่ ประชากรท่ีมีระยะเวลาการปฎิบติังานกบัองคก์รปัจจุบนั

แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรเพราะงานไม่ยุง่ยากซบัซ้อนและมีเวลาส่วนตวัแตกต่าง

กนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างของระดบัการตดัสินใจรายขอ้จ าแนกตามรายไดส่้วนตวัต่อเดือนโดยใช้

สถิติ F - test ทดสอบ พบวา่ ประชากรท่ีมีรายไดส่้วนตวัต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจเขา้ท างานใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็นรายขอ้แตกต่างกนั โดยพบวา่ ประชากรตดัสินใจเขา้ท างานเพราะงานไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อนและมีเวลาส่วนตวั และประชากรตดัสินใจเข้าท างานเพราะเป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูตนเองและ

ครอบครัวไดแ้ตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในแต่ละด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจเข้าท างานของ

ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ปัจจยัคุณภาพชีวิตใน

การท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดา้นการพฒันาความสามารถ ดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ร และดา้นการ

ประสานกลมกลืนของชีวิตส่วนตวัในการงานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างาน

ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจใน

การท างานดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ และดา้นสภาพการท างานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างานของ

ประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 

 



อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา ปัจจยัแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ท างาน

ของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานของประชากร ประกอบดว้ย 

8 ดา้น คือ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั ดา้นการพฒันาความสามารถ 

ดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ร ดา้นการเติบโต และมีความมัน่คง ดา้นความเท่าเทียมในองคก์ร ดา้นการประสาน

กลมกลืนของชีวิตส่วนตวัในการงาน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง มี

ค่าเฉล่ีย 3.94 เม่ือพิจารณาทั้ง 8 ด้าน พบว่า มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสูงมาก คือ ดา้นส่ิงแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยั และอยู่ในระดบัสูง ไดแ้ก่ 

ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ดา้นความเท่าเทียมในองคก์ร ดา้นการมีส่วนร่วมในองคก์ร ดา้นการเติบโตและมี

ความมัน่คง ดา้นการพฒันาความสามารถ และดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัแรงจูงใจดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชโลทร 

มานะเกษม (2562 : 12) ศึกษางานวิจยัเร่ือง การตดัสินใจเลือกท างานกบัส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินของ

บุคลากรส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนกลาง สรุปข้อมูลได้ว่า ปัจจยัแรงจูงใจด้านค่าตอบแทนและ

สวสัดิการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินของบุคลากรส านกังานการตรวจ

เงินแผน่ดิน ส่วนกลาง ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีตอ้งตรวจสอบการใชจ่้ายเงินแผน่ดินตอ้ง

อาศยัทกัษะและความเช่ียวชาญ อีกทั้งลกัษณะงานมีความกดดนัและมีความซบัซ้อน ดงันั้นบุคลากรจึงคาดหวงั

จะไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆรวมถึงการปรับเงินเดือนของบุคลากรในระดบัท่ีเหมาะสมกบัความ

ทุ่มเทในการท างาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานและปัจจัยแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมมีผลต่อระดับการ

ตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จะพบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจ เขา้ท างานของประชากรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีถึง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วน



ร่วมในองค์กร ดา้นการพฒันาความสามารถ ดา้นค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และดา้นการประสานกลมกลืนของ

ชีวิตส่วนตวัในการงาน แสดงให้เห็นว่า ประชากรให้ความส าคญักบัปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานในแต่ละ

ดา้นน้ี และท าให้เห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ตอ้งตระหนกัเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างานกบั

องคก์ร ฝึกอบรมใหบุ้คลากรมีการพฒันาความสามารถเพื่อใหบุ้คลากรมีศกัยภาพทกัษะและความสามารถในการ

ท างานท่ีดีข้ึน รวมถึงองคก์รตอ้งจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมต่อบุคลากร องคก์รตอ้งมีการจดัสรร

หรือบริหารเวลาหรือปริมาณงานในการท างานเพื่อให้บุคลากรมีเวลาในการท างานและชีวิตส่วนตวัไดอ้ย่าง

ราบร่ืน และปัจจยัแรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเข้าท างานของประชากรในเขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัแรงจูงใจดา้นสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ และดา้นสภาพการท างานมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเขา้ท างานของประชากรอย่างยิ่ง ดงันั้นแสดงให้เห็นว่าองค์กรตอ้งตระหนกัถึงผลตอบแทนหรือ

สิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรอยา่งเหมาะสม และภายในหน่วยงานตอ้ง

ค านึงถึงสภาพของการท างานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคลากรหรือพนกังานภายในองคก์ร 
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