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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร 

ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร 
ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎรบ์ูรณะ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
จ านวน 256 คน จากประชากรทั้งสิ้น 705 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน   
ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารงานในองค์กร แตกตา่งกัน ได้แก่ ระดับการศึกษาและต าแหนง่งาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ลกูจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านกังานเขตราษฎร์บูรณะ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ไม่แตกตา่งกัน ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ 1. เพศ 2. อาย ุ      
3. อายุราชการ ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ส าหรับผลการวิจัยพบว่าปัจจยัจูงใจ ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้และผลการวิจยัพบว่าปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้าราชการ ลูกจา้ง และพนักงาน ในสังกัด
ส านักงานเขตราษฎร์บรูณะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการบรหิารงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จ
ในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า   
ในต าแหน่งการงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร ด้านการปกครอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ดา้นค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทน ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคง ด้านต าแหน่งงาน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านกังาน
เขตราษฎร์บูรณะ พบว่า ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนักงาน ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน ได้แก่ 1. ด้านลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติ ควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน มีการตดิตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในส านักงานเขตราษฎร์บรูณะ 2. ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ควรมี
การจัดท าบันทึกข้อความเมื่อมีการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่าย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการติดตอ่ประสานงาน
ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และ 3. ด้านสภาพการท างาน ควรมกีารปรับปรุงเครื่องใช้ส านักงาน ส าหรับลูกจ้าง    
ที่ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 1. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ควรมีการจดัท าค าสั่งมอบหมายงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร 2. ด้านสภาพการท างาน ควรมีการจดัซื้อ วัสดุ อุปกรณเ์ครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม    
3. ด้านการปกครอง ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง 4. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
ควรปรับฐานเงินเดือนให้มากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค      
ปรับสูงขึ้น 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร 

 
     *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
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บทน า 
 กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ 
ให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้บริการและพัฒนากรุงเทพมหานครมีทิศทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน กรุงเทพมหานครจึงได้มีการจัดท าแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีการระบุแผนงานโครงการ
ส าคัญ รวมทั้งมีการก าหนดตัวช้ีวัดในระดับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักเพื่อใช้เป็นกลไกในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ  ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมอัน
เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการด าเนินงานของภาครัฐจากรูปแบบเก่าที่เคยเน้นการให้บริการเชิงรับ มีมาตรฐานที่ทางราชการก าหนดไว้
ตายตัว มาสู่ความเป็นระบบราชการที่เน้นการท างานเชิงรุก มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเอง ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการอย่างทันเวลา โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการประชาชนผ่านทางระบบดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารต่างของหน่วยงาน
รัฐได้อย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันจ าเป็นต้องตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นการที่องค์กรหนึ่งจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จในองค์กร หลายหน่วยงานได้หันมาให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งเช่ือว่าบุคคลเป็นทรัพยากรอันมี
คุณค่าในการบริหารงาน การพัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จเพราะหากการ
บริหารงานบุคคลในองค์กรใดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็จะน ามาซึ่งความส าเร็จแก่องค์กรดังกล่าวและ
ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรใดบริหารงานบุคคลไม่ถูกต้องก็อาจจะท าให้เกิดภาวการณ์ขาดก าลังคน การขาดก าลัง
งานที่มีความรู้ความสามารถในการท างาน ใช้ประโยชน์จากบุคคลไม่เหมาะสม พัฒนา ทรัพยากรบุคคลไม่ถูกต้องและ
โอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความรักในงาน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
การท างานและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในการท างานเพื่อให้
บุคคลเกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย ปัญญา จิตใจ สังคม และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี มีความสุข ซึ่งเกิด
จากอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก บุคคลที่มีความสุขจะแสดงออกทางความคิด ทางวาจา บุคคลที่มีความสุขในการ
ท างานจะสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคในการท างานได้โดยไม่จดจ่อหรือหมกมุ่น  วิตกกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
สามารถบริหารเวลาในการท างานและในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม มีสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงาน
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ และแสดงออกทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ 
 ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
มากต่อความส าเร็จในการบริหารงานในองค์กร เนื่องจากการที่บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง  มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะส่งผลท า
ให้ ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ประสบความส าเรจ็และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ของการบริหารงานใน
องค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการ
บริหารและส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่กรุงเทพมหานครก าหนดไว้และสามารถท าให้บุคลากร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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ค าถามในการวิจัย 
 1. มีปัจจัยอะไรบ้างท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบรหิารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 2. มีปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ 
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎรบ์ูรณะ ที่แตกต่างกัน 
จะส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กรที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานใน
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 3. ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานใน
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

        ตัวแปรอิสระ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. อายุราชการ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ด้านความส าเร็จในการท างาน 
2. ด้านการได้รับการยอมรบันับถือ 
3. ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ
4. ด้านความรับผิดชอบ 
5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 
 

 ปัจจัยค  าจนุ 
1. ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร 
2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
3. ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
4. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
5. ด้านสภาพการท างาน 
6. ด้านความมั่นคง 
7. ด้านต าแหน่งงาน 

 

         ความส าเร็จของการบริหารงาน          
ในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  
 โดยแบ่งเป็น 4 มิติ ดั้งนี ้
 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 มิติที ่2 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 
 มิติที่ 3 ด้านคณุภาพการปฏิบตัิราชการ 
 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 

ตัวแปรตาม 
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 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งอายุราชการ 
 เพศ หมายถึง เพศชายและเพศหญิง ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
เป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
 อาย ุหมายถึง อายุตามปีปฏิทินของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
เป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
 อายุราชการ หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มท างานจนถึง  ณ วันที่ตอบ
แบบสอบถามของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
 ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จของงานท่ีเป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์  
(Objective) หรือเป้าหมาย  (Goal)  และเป้าหมายเฉพาะ  (Target) 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลส าเร็จที่พิจารณาในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีตัวบ่งช้ี ได้แก่ ความประหยัด หรือ
คุ้มค่า ความทันเวลา และมีคุณภาพ 
 คุณภาพการปฏิบัติราชการ หมายถึง การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ 
 การพัฒนาองค์การ หมายถึง เป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อให้องค์กร
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 ปัจจัยค  าจุน หมายถึง ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พอใจในการท างานให้กับพนักงาน 
ซึ่งจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานขึ้นได้  ประกอบด้วย ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่ได้รับและด้านต าแหน่งงาน 
 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นที่น ามาใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้
ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านความรับผิดชอบในงาน 
 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณ หมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาล ท่ีให้แก่
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่มา : พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554) 
  ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครโดยได้รับ
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้างของกรุงเทพมหานครหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่
ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครน ามาจัดเป็นค่าจ้างของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร (ที่มา : พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554) 
 พนักงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึ่งไดร้ับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยไดร้ับค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร (ที่มา : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554)  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบรหิารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศกึษาเชิงส ารวจ (Survey research)             
ด้วยแบบสอบถามทีจ่ัดท าขึ้นโดยผูว้ิจัย มีวิธีด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 705 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัด

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จ านวน 256 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามการค านวณสูตรยามาเน่ (Taro Yamane) (อ้างอิงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2561 หน้า 31) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจยัสร้างขึ้นมาจากการศึกษาจากแนวความคดิ 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยมีค าถาม 5 ข้อค าถาม จะมี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) โดยสอบถามคือ ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง อายุราชการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน   
ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน จ านวน 30 ข้อ 10 ด้านได้แก่ 1. ด้านความส าเร็จ   
ในการท างาน 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ด้านความรับผิดชอบ           
5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน  6. ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร 7. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
8. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 9. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 10. ด้านสภาพการท างาน 
11. ด้านความมั่นคง 12. ด้านต าแหน่งงาน  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จของการบรหิารงาน จ านวน 12 ข้อ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ด้านประสิทธผิล
ตามพันธกจิ 2. ด้านประสิทธภิาพข การปฏิบตัริาชการ 3. ด้านคณุภาพการปฏิบัตริาชการ 4. ดา้นการพัฒนาองค์การ    

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานในองค์กร ของ
ส านักงานเขตราษฎร์บรูณะ 

เกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมิน 5 ระดับ ได้ก าหนดค่าแสดงความคิดเห็น แบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (rating scale) ของ Likert scale (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2541)  ดังนี้    

ระดับความคิดเห็น   ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
      มากที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
      มาก    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
      ปานกลาง   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
      น้อย    ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
      น้อยที่สุด   ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์ในการแปลผลระดับค่าเฉลี่ยในการตอบค าถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 (สมโภชน์ อเนกสุข, 2552, หนา้ 5) 
 

      ค่าเฉลี่ย      ความหมาย 
 

 4.21 – 5.00  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
            3.41 – 4.20  อยู่ในระดับมาก 

         2.61 – 3.40  อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 – 2.60  อยู่ในระดับน้อย 

       1.00 – 1.80  อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
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การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

พิจารณาตรวจสอบเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุงส านวนภาษาท่ีใช้ให้มี
ความชัดเจนเหมาะสม จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการบรหิารงานในองค์กร ของส านักงานเขต
ราษฎร์บรูณะ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในหน่วยงานที่มลีักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน   
30 คน และน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ 
ครอนบาช โดยใช้เกณฑ์สมัประสทิธ์ิอัลฟ่า (Alpla Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 ข้ึนไป กล่าวได้ว่า จากการทดลองใช้
และได้ผลการวเิคราะห์ค่าอลัฟ่าท้ังชุดเท่ากับ 0.963 แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ได้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง 256 ชุด และเก็บ

แบบสอบถามคืนโดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามครบตามจ านวน 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
    การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package For Social Scieneces) ดังนี้  

1. หาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

2. หาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดบัความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) 2. ค่าเฉลี่ย (mean) 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
4. การทดสอบค่า T-test (Independent test) 5. การทดสอบค่า F-test (Independent sample F test) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ” 

สรุปผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่มผีลการวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ านวน 256 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี97 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 การด ารง
ต าแหน่งลูกจ้าง 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 และมีอายุราชการ 11 – 20 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80  

ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาและจากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ

ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขต

ราษฎร์บูรณะ จ านวน 256 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน (ร้อยละ 51.60) มีอายุ
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ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 91 คน (ร้อยละ 35.50) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 97 คน (ร้อยละ 37.90)       
การด ารงต าแหน่งลูกจ้าง 129 คน (ร้อยละ 50.40) และมีอายรุาชการ 11 – 20 ปี จ านวน 84 คน (ร้อยละ 32.80)  

1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ โดยภาพรวมพบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กรอยู่ในมาก โดยด้านปัจจัยจูงใจ มีค่าเฉลี่ย = 4.08, S.D. = 0.52 และปัจจัย
ค้ าจุน มีค่าเฉลี่ย = 4.08, S.D. = 0.56 อยู่ในระดับมากเชน่เดียวกัน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานใน
องค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า ระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารในองค์กรของข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย รายด้านปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน และ
ปัจจัยค้ าจุนทั้ง 7 ด้าน พบว่า มีเพียง 3 ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย จากน้อยไปหามาก 
ที่ต้องน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.93 ,S.D. = 0.77) 
2. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน (ค่าเฉลี่ย = 3.95, S.D. = 0.78) 
3. ด้านการได้รับการยอมรบันับถือ (ค่าเฉลี่ย = 3.99, S.D. = 0.68) 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านกังานเขตราษฎร์บูรณะ ดังนี  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า ระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารในองค์กร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ด้านค่าจ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทน และดา้นการไดร้ับการยอมรับนับถือ ควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน แยกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1.1 ข้าราชการ  หน่วยงานควรพัฒนาข้าราชการในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่
เพิ่มขึ้น โดยการส่งเสรมิการเข้ารับฝึกอบรม การจัดการสัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เป็นต้น เพื่อน าความรู้
และทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการบริหารงานในองค์กรที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังน าความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่มีมาใช้ในการท าผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลือ่นต าแหน่ง
งานให้สูงขึ้น จึงก่อให้เกิดความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมากยิ่งข้ึน 
 1.2 ลูกจ้าง ควรมีการเปดิกรอบอตัราก าลังบรรจลุูกจ้างที่มีอายรุาชการในการท างานเกิน 20 ปีและมี
คุณสมบัติที่ครบถ้วน ให้ได้รบัการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
สร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงมากยิ่งข้ึนในต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติอยู่  
 1.3 พนักงาน หน่วยงานควรสนับสนุนการสอบเพื่อเข้ารับการบรรจแุต่งตั้ง ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการ 
หรือลูกจ้าง ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้รับสวัสดิการที่ดี เช่น บ้านพัก     ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบตุร 
เป็นต้น เป็นการสนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งงานให้แก่พนักงาน ต่อไปในอนาคต 
 2. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
 ผู้บริหารควรตระหนักถึงเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปจัจุบันท่ีมีค่า
ครองชีพท่ีสูงขึ้น สินค้าอุปโภค บรโิภคมรีาคาสูงขึ้น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด ารงชีพ ซึ่งหากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไมเ่พียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน จะส่งผลให้ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ บางส่วนจ าเป็นตอ้งหางานพิเศษท าเพิ่มเติม หารายได้เพิ่ม ส่งผล
ให้การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งบางครั้งอาจท าให้การปฏิบตัิงานในหนว่ยงานไม่เต็มที่ ตามความสามารถที่มีอยู่ ท าให้
การปฏิบัติงานในองค์กรไม่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลต่อการบรหิารงานองค์กรอาจลม้เหลว  
 หน่วยงานควรให้ความส าคัญอยา่งยิ่งต่อ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ควรมีการปรบัปรุงอัตราเงินเดอืน
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านที่พักอาศัย 
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน นอกจากน้ีควรมีการจัดสรรด้าน
สวัสดิการบ้านพักอาศัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ให้เพียงพอและมี
ความเหมาะสม ต่อจ านวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน  
 

 3. ด้านการได้รับการยอมรบันับถือ 
 ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและเปดิกว้างต่อความคิดของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน พยายามท าให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ยอมรับพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ด้วยความเต็มใจและความมีเมตตาต่อกัน พยายามช่วยเหลือและแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีทกัษะในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมให้เป็นที่เช่ือถือ เป็นผู้ที่ไว้ใจได้
และวางตนเป็นกลางปราศจากอคติ ประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี รบัฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงาน เปิดโอกาสให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน แสดงความคิดเห็นและมสี่วนร่วมในการแก้ปญัหา ให้ความรู้
ความส าคญักับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อย่างเท่าเทียนกันทุกคน 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ”  
ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายไดด้ังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กรที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานใน
องค์กรของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน 
 

S.D. T Sig. 

1. ชาย 124 4.08 0.51 0.91 0.82 

2. หญิง 132 4.14 0.50   

รวม 256 4.11 0.51 0.91 0.82 

จากตารางที่ 1 พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สมมติฐานที่ได้ก าหนด
ไว้ อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน ซึ่งการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใหญ่ คือ  

1. การปฏิบัติงานในส านักงาน เป็นการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีทางด้านการบริหารเอกสารต่างๆ ปะปนกันไป โดยหนา้ที่ความรับผิดชอบนั้นไมไ่ด้แตกตา่งกันมากนัก  

2. การปฏิบัติงานนอกพื นที่ เป็นการปฏิบัติงานในด้านของการ ให้บริการประชาชน การอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชน การดูแลเก็บกวาดขยะ การดูแลรักษาแหล่งน้ า การซ่อมบ ารุง เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติงานเหล่านี้ 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงแม้จะมีหน้าที่ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ก็สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค 
และไม่ท าให้การบริหารงานในองค์กร เกิดความเสียหายแต่อย่างใด  

ส่งผลให้ความแตกต่างของเพศไม่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กฤติญดา อ่อนคล้าย (2555) พบว่า ครูโรงเรียนในอ าเภอวังโป่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) พบว่า เพศของพนักงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤติกา อิงคสุวรรณกุล (2558) พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อปัจจัย
ความส าเร็จของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ าแนกตามอายุ  

อาย ุ จ านวน 
 

S.D. F Sig. 

1. ต่ ากว่า 30 ปี 70 4.19 0.45 0.53 0.67 
2. 31 – 40 ปี 65 4.08 0.45   
3. 41 – 50 ปี  84 4.10 0.56   
4. 51 – 60 ปี 37 4.12 0.57   

รวม 256 4.11 0.51 0.53 0.67 

จากตารางที ่ 2 พบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายุไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สมมติฐาน  ที่ได้ก าหนดไว้ 
อภิปรายได้ว่า อายุไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ หมายความว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ท าให้
ต าแหน่งหน้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส าหรับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานจะเป็นไปตามความรู้ ความสามารถ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 2 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กมลวรรณ ปานประดิษฐ์ (2560) พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีระดับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง       
ไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ าแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา จ านวน 
 

S.D. F Sig. 

1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 53 3.95 0.59 4.36 0.02 
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 53 3.97 0.49   
3. อนุปริญญา/ปวส.  29 4.25 0.40   
4. ปริญญาตร ี  97 4.22 0.46   
5. ปริญญาโท หรือสูงกว่า 24 4.17 0.49   

รวม 256 4.11 0.51 4.36 0.02 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้ความส าเรจ็ของการบริหารงานในองค์กร 
ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระดับการศกึษา มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐาน ที่ได้ก าหนดไว้ 
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 



10 

 

 
 

 

และปริญญาโท หรือสูงกว่า ให้ความส าคัญกับความส าเร็จของการบรหิารงานในองค์กร ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ มากกว่าข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ใน สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ที่จบการศึกษาระดบัต่ ากว่า
ปริญญาตรี เนื่องการปฏิบัติงานในส านักงาน ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีประสบผลส าเร็จตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความผูกพันใน
องค์การของบุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
รวมพร วาณิชชาภาณุพงศ์ (2559) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ของลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนยัส าคัญทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว้    

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

ต าแหน่งงาน จ านวน 
 

S.D. F Sig. 

1. ข้าราชการ 107 4.26 0.47 8.76 0.00 
2. ลูกจ้าง 129 4.02 0.50   
3. พนักงาน  20 3.93 0.57   

รวม 256 4.11 0.51 8.76 0.00 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันส่งผลให้ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า  ต าแหน่งงาน มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นไปตามที่สมมติฐาน ที่ได้ก าหนดไว้ 
อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีการ
ก าหนดต าแหน่งงานที่ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงาน ที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงานมาปฏิบัติในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงก่อให้เกิดการบริหารงานที่
ประสบผลส าเร็จตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คงพัฒน์     
หาเรือนชีพ (2558) พบว่า บุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวังที่มีต าแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วลัยพร ผิวขม (2561) พบว่า ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการกองบัญช าการ
ต ารวจสันติบาล     มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร 
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ จ าแนกตามอายุราชการ 

อายุราชการ จ านวน 
 

S.D. F Sig. 

1. ต่ ากว่า 5 ปี 70 4.10 0.49 0.24 0.87 
2. 6 – 10 ปี 65 4.15 0.46   
3. 11 – 20 ปี 84 4.08 0.57   
4. 21 ปี ข้ึนไป 37 4.12 0.48   

รวม 256 4.11 0.51 0.24 0.87 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า อายุราชการที่แตกต่างกันส่งผลให้ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร        
ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายุราชการ ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
อภิปรายได้ว่า เนื่องจาก ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในปัจจุบันมีกรอบ
อัตราก าลังน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณของงานท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นผลให้อายุราชการที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2562) พบว่า อายุราชการใน      
กองงานส่วน พระองค์ สังกัดส านักพระราชวังที่มีอายุราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลวิจัยของ กฤติกา อิงคสุวรรณกุล (2558) พบว่า บุคลากรที่มีอายุงาน แตกต่างกัน
ส่งผลต่อปัจจัยความส าเร็จของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน  

 สรุปสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ และอายุราชการ ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ และปัจจัยส่วน
บุคคลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา
และต าแหน่งงาน ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านกังานเขตราษฎร์บูรณะ 

ตารางที่ 32 แสดงค่าปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

  SS DF MS F Sig. 

ปัจจัยจูงใจ Between Groups 50.70 44.00 1.15   
 Within Groups 33.26 211.00 0.16   
 Total 83.97 109.00  7.31 0.00 

จากตารางที่ 32 จากการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยปัจจัยจูงใจ
ด้วย F – Test ได้ค่า F เท่ากับ 7.31 และค่า Sig เท่ากับ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี  

 1. ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์
บูรณะ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ปฏิบัติงานได้ และเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช  พาทีทิน 
(2559) พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชยซึ่งกันและกัน เมื่อปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ และผู้บังคับบัญชา
มอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญต่อหน่วยงาน ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พาทีทิน (2559) พบว่า ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร ผิวขม (2561) พบว่าข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  

 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ลักษณะของงานที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ รับผิดชอบอยู่ ตรงกับความรู้ความสามารถที่มี หน่วยงานมีการก าหนด หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานไว้อย่างชัดเจน และงานที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานได้รับมอบหมายนั้นเป็น
การช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และทักษะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พาทีทิน 
(2559) พบว่า ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์สังกัดส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

 4. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจ ด้านความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีการยอมรับความผิดพลาดของงานที่
เกิดขึ้นโดยน ามาแก้ไข ปรับปรุงและน าไปพัฒนา ในการปฏิบัติงานครั้งต่อๆ ไป สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลา
และปริมาณงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิวัฒน์ แสงเพ็ชร (2558) พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการท างานของพนักงานธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงแรมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ส าหรบัผลการพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจด้านความ
รับผิดชอบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง      
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยจูงใจ 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัด
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถ และได้รับการ
พิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรมและมีมาตรฐานเช่ือถือได้ สามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่งได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัด
ส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ ปานประดิษฐ์ (2560) 
พบว่า แรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชัย มะลิมาศ 
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(2557) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จ ากัด จังหวัด
สมุทรสาคร พนักงานมีความคิดเห็น ด้านความก้าวหน้าในการท างาน อยู่ในระดับมาก 

สรุปสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ซึ่ง ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ปัจจัยจูงใจ 
ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

ตารางที่ 33 แสดงค่าปัจจัยค  าจุน ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

  SS DF MS F Sig. 

ปัจจัยค  าจนุ Between Groups 61.13 54.00 1.13   
 Within Groups 22.84 201.00 0.14   
 Total 83.97 255.00  9.96 0.00 

จากตารางที่ 33 จากการวิเคราะห์ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยปัจจัยค้ าจุน
ด้วย F – Test ได้ค่า F เท่ากับ 9.96 และค่า Sig เท่ากับ 0.00 จึงยอมรับสมมติฐาน หมายความว่า ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี  
 1. ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขต
ราษฎร์บูรณะ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านนโยบายการบริหารขององค์กร อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า หน่วยงาน มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ มีการกระจายงานและมอบหมายหน้าที่อย่างเสมอภาค และเหมาะสมกับ
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบาย
การบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราชัย มะลิมาศ (2557) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลทอ์ินดัสตรี้ส์ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น ด้าน
นโยบายการบริหารขององค์กร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พาทีทิน (2559) พบว่า   
ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด” พบว่า ด้านนโยบาย
องค์กรและการบริหารมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก  

 2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีการวินิจฉัย สั่งการและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างเสมอภาคผู้บังคับบัญชาให้ก าลังใจและส่งเสริมข้าราชการลูกจ้างและพนักงาน ใน
สังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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วลัยพร ผิวขม (2561) พบว่าข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล    
มีแรงจูงใจด้านการปกครองบังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 

 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัด
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ สามารถท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้อย่างมีความสุข ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร ผิวขม (2561) พบว่าข้าราชการต ารวจใน
สังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล มีแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  

 4. ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ    
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและ
ผลตอบแทน อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
ได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับการด ารงชีพในปัจจุบันและเงินเดือนที่ได้รับจากการท างานเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ นอกจากนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ และยังได้รับ
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลบ้านพักและอื่นๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พาทีทิน (2559) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด” พบว่า ด้านค่าจ้างและเงินเดือน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก 

 5. ด้านสภาพการท างาน พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน ด้านสภาพการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีวัสดุ
อุปกรณ์ ที่มีสภาพ การใช้งานที่ดีและเพียงพอในการท างานสภาพแวดล้อมทั่วไปในห้องท างานมีบ รรยากาศที่
เอื้ออ านวยและมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสถานที่ท างานของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัด
ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีสถานที่ที่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการลูกจ้างและพนักงานและได้มีการจัดสรรสถานที่ที่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อง   กับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัด
ส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร ผิวขม (2561) พบว่า ข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล   มีแรงจูงใจด้านสภาพการท างาน ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พาทีทิน (2559) ศึกษาเรื่อง 
“แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด” พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในการท างาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก  

 6. ด้านความมั่นคง พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคง อยู่ในระดับ
มาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีความมั่นคงในต าแหน่ง
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หน้าท่ีการงาน ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตส่วนตัวมีโอกาสประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค ์สังกัดส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ราชัย มะลิมาศ (2557) ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนเบ็ลท์อินดัสตรี้ส์ จ ากัด จังหวัดสมุทรสาคร พนักงานมีความคิดเห็น ด้านความมั่นคงในการ
ท างาน อยู่ในระดับมาก 

 7. ด้านต าแหน่งงาน  พบว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ปัจจัยค้ าจุน ด้านต าแหน่งงาน อยู่ในระดับ
มาก อธิบายได้ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีความรู้สึกภูมิใจกับการได้
ท างานในต าแหน่งและหน้าที่ที่ท าอยู่ในปัจจุบันเพราะต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะนี้มีความก้าวหน้าในอนาคต และ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพ มหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องลูกจ้าง   พ.ศ. 2535 อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านต าแหน่งงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
กองงานส่วนพระองค ์สังกัดส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 สรุปสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ อยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ซึ่ง ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริหารขององค์กรด้านการปกครอง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคง ด้านต าแหน่งงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่า ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานในองค์กร ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน  
ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน

ในสังกัดส านักงานเขตราษฎร์บูรณะแบ่งเป็นประเด็นตา่งๆ ดังต่อไปนี ้
 

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปฏิบัติงานในส านกังาน 
 

1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
 - ควรมีการปรบัปรุงเทคโนโลยีใหท้ันสมัยทันต่อการเปลีย่นแปลงในยุคปัจจุบัน มีการติดตั้งระบบ

อินเตอร์เนต็ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในส านักงานเขตราษฎร์บรูณะ นอกจากน้ีอินเตอร์เนต็ที่ใช้ยังต้องมีความเร็วสูง  
 - ควรมีการปรบัปรุงกรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีเพิ่ม

มากขึ้นในปัจจุบัน เพราะปริมาณงานหรือภาระงานในปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน แต่เจา้หน้าท่ีที่ปฏบิัติงานมี
จ านวนน้อย เนื่องจากมีการเกษยีณอายุราชการ ลาออกจากราชการและการ โอน (ย้าย) กลับต่างจังหวัดท าให้
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานในส านักงานเขตราษฎร์บูรณะมีไม่เพียงพอตอ่ภาระงาน 

 - ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง กฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายอยู่เสมอท าให้เจา้หน้าท่ีบางคนขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 

 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ในเรื่องที่ต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท่ีส านักงานเขตเช่นเมื่อมาจดทะเบียนสมรสต้องรู้ว่าเตรียมเอกสาร
อะไรบ้างโดยการจัดท าคูม่ือประชาชนแจกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 
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 - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของตนเองเช่นการยื่นเสีย
ภาษีท้องถิ่น การยื่นภาษีบ ารุงท้องที่ ดังนั้นจึง จึงควรมีการประชาสมัพันธ์ ท่ีทั่วถึงและเป็นการประชาสัมพันธ์ที่
เข้าใจง่ายให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รบัทราบอย่างชัดเจน 

 - ควรมีการปรบัปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพ 
การปฏิบัติงานในปจัจบุัน 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
 - ควรมีการจดัท าบันทึกข้อความเมื่อมีการตดิต่อประสานงานระหวา่งฝ่าย โดยการท าบันทึก

ข้อความขึ้นมาให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรบัทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยนืยันถึงการติดต่อประสานงานท่ีชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. ด้านสภาพการท างาน 
 - ควรมีการปรบัปรุงเครื่องใช้ส านักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร 

เครื่องพิมพ์เอกสาร) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปจัจบุัน และควรจดัสรรให้เพยีงพอแก่ทุกฝ่าย เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกดิความส าเรจ็ในการบริหารงานต่อไป 

 

ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกพื นที ่
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
 - ควรมีการจดัท าค าสั่งมอบหมายงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
2. ด้านสภาพการท างาน 
 - ควรมีการจดัซื้อ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับงานท่ี

ปฏิบัติมีความแข็งแรงทนทาน และเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน และเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 

3. ด้านการปกครอง 
 - ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง เปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่จริงได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน 
 - ควรปรับฐานเงินเดือนให้มากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ราคาสินค้า

อุปโภค บริโภค ปรับสูงขึ้น ดังนั้นเงินเดือนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการครองชีพ จะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
และลดการเปลี่ยนงาน ลดการลาออกจากงาน ท าให้พนักงานไม่ขาดแคลนและเพียงพอต่อปริมาณงาน 

 

 
 


