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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลวัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางปจจัยไดแก  วัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจ 

และปจจัยค้ำจุน โดยใชกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำนวน 294 คน โดยใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 - 40 ป  

มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท วัฒนธรรมองคกร  

โดยภาพรวมในระดับมาก (𝑋 = 3.89) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มคีาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ 

(𝑋 = 4.10) ปจจัยจูงใจ โดยภาพรวมในระดับมาก (𝑋 = 3.70) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน (𝑋 = 4.03) ปจจัยค้ำจุน โดยภาพรวมในระดับมาก (𝑋 = 3.64) เมื่อพิจารณา

รายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานสภาพในการปฏิบัติงาน (𝑋 = 4.00) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวมในระดับมาก (𝑋 = 3.71) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความมีประสิทธิภาพ (𝑋 = 3.81)  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา

และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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(2) วัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ ดานวัฒนธรรมการปรับตัว 

และดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (3) ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานความกาวหนา 

ในการปฏิบัติงาน และดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง 

กรมบัญชีกลางอยางมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ (4) ปจจัยค้ำจุน ดานการปกครองบั งคับบัญชา  

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานนโยบายและการบริหาร ดานคาตอบแทน 

และผลประโยชน และดานความมั่นคงในงาน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคญั: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Abstract 

 The purpose of this study is to examine the influencing, organizational culture motivational 

factors and supporting factors affecting work motivation of central personnel, the Comptroller 

General's Department, factors include demographic factors, organizational culture, motivation factors and 

supporting factors. The 294 sample were drawn from population of central personnel, The Comptroller 

General's Department. Data were analyzed by using the frequency, percentage, mean, and standard 

deviation and collected data from questionnaires with T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple 

Regression Analysis. 

 The study indicated that the most central personnel in Comptroller General's Department of 

the respondents were female 30 - 40 years old , single, received Bachelor’s Degree and received monthly 

income of 10,000 - 20,000 bath. Organizational culture were at high level (𝑋 = 3.89). When each 

aspect, it was found that the aspect has the highest mean were bureaucratic culture (𝑋 = 4.10). 

Motivation factors were at high level (𝑋 = 3.70). When each aspect, it was found that the aspect has the 

highest mean was possibility of growth (𝑋 = 4.03). Supporting factors were at high level (𝑋 = 3 .6 4 ). 

When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was status ( 𝑋 = 4.00).   

Work motivation of central personnel, the Comptroller General's Department was rated at a high level 

(𝑋 = 3.71). When each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was efficiency (𝑋 = 3.81). 

 The results of hypothesis test show that (1) the central personnel, The Comptroller General's Department 

with different gender, status, education and income had different overall work motivation. (2) Organizational culture, 

adaptability culture, achievement culture, clan culture and bureaucratic culture had effect the work motivation 

of central personnel, the Comptroller General's Department at statistical significance of 0.05 levels.  

(3) Motivation factors, the work itself,  possibility of growth and advancement had effect the work motivation  

of central personnel, the Comptroller General's Department at statistical significance of 0.05 levels.  

(4) Supporting factors, supervision, work conditions, interpersonal relations, company policies and administration, 
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salary and job security had effect tht work motivation of central personnel, the Comptroller General's Department 

at statistical significance of 0.05 levels.  

 

Keyword: Work Motivation 

บทนำ 

สภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมถึง

การระบาดของ COVID 19 สงผลกระทบตอองคกรตาง ๆ เปนอยางมาก ดังนั้นเพ่ือความอยูรอดขององคกร องคกร

จะตองคอยปรับ เปลี่ยนแสวงหากลยุทธในการบริหารตาง ๆ  โดยองคกรจะตองมีการวางแผนกลยุทธ 

และนโยบายดานการบริหารจัดการองคกรภายใตสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกใหมีความสอดคลองกัน 

เพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือใหองคกรอยูรอดและเจริญกาวหนาตอไป  

(กนกพร  กระจางแสง, 2560) 

 องคกรจึงตองใหความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนอยางมากเพราะบุคคลเปนกุญแจแหง

ความสำเร็จขององคกรและยังเปนแรงสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไป 

ตามเปาหมายที่องคกรวางไว ดังนั้นองคกรควรตอบสนองความตองการของบุคคลในเรื่องตาง ๆ เชน สวัสดิการ อัตราคาจาง 

เพ่ือจูงใจใหบุคคลเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานและทำใหบุคคลตาง ๆ ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและที่สำคัญ

คือเพ่ือรักษาบุคคลที่มีคุณภาพไวกับองคกร (กนกพร  กระจางแสง, 2560)  

แรงจูงใจจงึเปนสาเหตุสำคัญทีท่ำใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมาในเชิงบวก เชน มีความมุงมัน่ท่ีจะฟนฝา

อุปสรรคตาง ๆ มีความกระตือรอืรนที่จะทำกิจกรรมนั้น ๆ อยางเต็มกำลังความสามารถ ขณะเดยีวกันหากมนุษยไมมี

แรงจูงใจและความพึงพอใจจะทำใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในเชิงลบ เชน มีสภาพแวดลอมที่เฉื่อยชา  

ทำกิจกรรมนั้น ๆ ใหผานๆไปไมตั้งใจหรือไมเอาใจใสกับการทำกิจกรรม ซึ่งสงผลตอการดำเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ 

ภายในองคกรในระยะยาวได หากบุคลากรในองคกรไมมีการปรับตัวและไมยอมรับในสภาวะทีม่ีการเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนดานปจจัยภายในหรือภายนอกองคกร สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบตอองคกรทั้งสิ้น 

(ประเสรฐิ อุไร, 2558) ดังนั้นผบูริหารองคกรควรใหความสำคญัในการพัฒนาทรพัยากรมนุษยในองคกรโดยคำนึงถึง

ความสามารถของพนักงานใหปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขและทำใหเกิดความผูกพันกับองคกร ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยง

ปญหาการลาออก การโอน หรือการยายสถานที่ปฏิบัติงานได และจะสงผลใหองคกรขาดบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถในการปฏิบติังานอีกดวย (วรรณา ระยางาม, 2553) สำหรับปจจยัที่สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

นั้นมีมากมายหลายปจจัย และหนึ่งในปจจัยนั้นไดแก วัฒนธรรมองคกรซึ่งเปนสิ่งที่อธิบายถึงสภาพแวดลอมภายในของสมาชิก

ในองคกรท่ีมีรวมกันและใชเปนแนวทางในการปฏบิัติงานเพ่ือกำหนดรูปแบบพฤติกรรม โดยที่วัฒนธรรมองคกรจะเปนภาพ

สะทอนท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการพัฒนาของผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดับปฏิบติัการ (Abadi & 

Gordon, 1999)  นอกจากนี้อีกหลายปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการในการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยจูงใจและปจจัย

ค้ำจุนซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานท่ีมีความสำคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหพนักงานพึงพอใจในงานซึ่งจะ

เปนสวนเสริมแรงจูงใจใหพนักงานปฏบิัติอยางมปีระสทิธิภาพ (Herzberg, 1974) หลีกเลี่ยงการลาออกจากงานและ

จะอยูในองคกรตลอดไป ดังนั้นผูบริหารองคกรจึงตองหันกลบัมาวิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจรงิที่สงผลโดยตรงตอแรงจงูใจและ

ปรับแกไขใหตรงจุดเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาใหองคกรตอไป  
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ดังนั้นผวิูจัยในฐานะเปนบุคลากรในหนวยงานจึงมีความสนใจทีจ่ะทำการศึกษาเก่ียวกับ อิทธิพลวัฒนธรรม

องคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลาง  

เพ่ือนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยใชเปนขอมูลประกอบของฝายบริหารและผูที่เก่ียวของในการวางแผน หรือปรับปรุง

เก่ียวกับแรงจงูใจในการปฏิบติังานใหมีประสิทธผิลและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถทราบขอมลูความตองการอยางแทจรงิ

ของบุคลากร และสามารถนำไปใชในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงผลดีตอประสิทธิภาพขององคกรตอไป  
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลางกรมบัญชีกลาง 

2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

ขอบเขตงานวิจัย 

         การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลวัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน 

ที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลาง มีขอบเขตการวิจัย โดยผูวิจัยไดทำการ

กำหนดขอบเขตการศึกษาดังตอไปนี ้

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ที่ปฏิบัติงานจริงในป 2564  

จำนวนทั้งสิ้น 1,096 คน ใชวิธีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% จะไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 294 คน 

3. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองอิทธิพลวัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำ

จุนที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลาง โดยทางผูวิจัยจะทำการศึกษา 

ถึงตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล วัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูง และปจจัยค้ำจุน ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง  

สมมติฐานของการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลตางกันทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลางตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองคกรมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยจูงใจมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

 สมมติฐานที่ 4 ปจจัยค้ำจุนมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทำใหทราบถึงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

 2. ทำใหทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

วัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจ ปจจัยคำ้จุน  

 3. นำผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใหแกกรมบัญชีกลาง ในการปรับปรุงหรือบริหารงานบุคลากร

สวนกลาง เพื่อเปนการสรางขวัญกำลังใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดแรงจูงใจและสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวคิดและทฤษฎี 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงขับที่ทำใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานสำเร็จลุลวง 

ตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยไดรับอิทธิพลจากการกระทำของบุคคลอ่ืนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนสิ่งกระตุน 

ที่จะทำใหบุคคลปฏิบัติงาน เพื่อนำมาซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   

สมพงษ  เกษมสิน (2526) กลาววา แรงจูงใจหมายถึง ความพยายามท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบัติตามสิ่งที่ตองการ 

สิ่งที่จูงใจมีท้ังภายนอกและภายในของตัวบุคคลสามารถสรุปความหมายไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งใด ๆ 

ที่เปนแรงกระตุนหรือผลักดันใหบุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมดวยความเต็มใจ เพ่ือที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่สำคัญคือ ความตองการ 

2.แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน 

Warr (1990) กลาวไววา ความสุขในการทำงาน เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนอง 

ตอเหตุการณที่เกิดข้ึนในการทำงานหรือประสบการณของบุคคลในการทำงาน ประกอบดวย 

1. ความร่ืนรมยในงาน (Arousal) เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทำงานโดยไมรูสึกวิตกกังวลใด ๆ  

ในการทำงาน และรสูึกสนุกเพลิดเพลินกับการทำงาน  

2. ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เปนความรสูึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะทำงาน โดยเกิดความรูสึกพอใจ 

เต็มใจ สนใจ เพลิดเพลิน และยินดีในการปฏิบัติงานของตน 

3. ความกระตือรือรนในการทำงาน (Self - Validation) บุคคลมีความรูสึกที่ เกิดข้ึนในขณะทำงานโดยเกิด

ความรสูึกวามีความตื่นตัว อยากทำงาน ทำงานไดอยางรวดเร็ว คลองแคลว มีชีวิตชีวาในการทำงาน  

3.แนวคิดเกี่ยวกับความคดิสรางสรรค 

Wallach and Kogan (1965) กลาวไววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถในการเชื่อมโยงสัมพันธ 

จากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งอ่ืน ๆ ได และไดอธิบายกระบวนการคิดสรางสรรควาเกิดจากความคิดใหมโดยการลองผิดลองถูก  

โดยจำแนกออกเปนลำดับข้ันได 4 ข้ันตอน (1) ข้ันเตรียมการ (Preparation) (2) ขั้นครนุคิดหรือฟกตัว (Incubation)  

(3) ขั้นความคิดกระจางหรือรูแจง (Illumination) (4) ขั้นทดสอบความคิดหรือพิสูจนใหเห็นจริง (Verification) 

 Cagle (1985) ไดเสนอรูปแบบของความคิดสรางสรรคในรูปสามมิติ ซึ่งประกอบดวยโครงสรางหลัก 2 สวน  

คือ สวนทางดานนามธรรม (Abstract domain) และสวนทางดานรูปธรรม (Concrete domain) ในแตละสวน 

จะประกอบดวย 3 มิติ คือ มิติดานรูปแบบของการคิด (Dimension of types of thought) มิติดานเจตคติทางสมอง 

(Dimension of mental attitudes) และมิติดานลำดับขั้นของการคิด (Dimension of stages)  

4.แนวคิดเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพ 

Good (1973) ใหความหมายของประสิทธิภาพวา หมายถึง ความสามารถสำเร็จที่ทำใหเกิดความสำเรจ็ 

ตามความปรารถนาโดยใชเวลาและความพยายามเล็กนอยก็สามารถใหผลงานที่ไดสำเร็จลงอยางสมบูรณ สวนHarrington 

(1996) ไดใหคำนิยามของประสิทธิภาพโดยภาพรวมขององคกรโดยใหความสำคัญท่ีโครงสรางและเปาหมายขององคกร 

(Organization’s Structure and its Goals) ซึ่งกำหนดไวสบิสองประการ ทีบ่งบอกความสมัพนัธระหวางคนกับการบริหาร

ลดความสิ้นเปลืองมากข้ึน ทำงานเปนระบบโดยเนนใหงายตอการทำงานอยางเหมาะสม 

5.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 

Cherington (1974) ใหความหมาย วัฒนธรรมองคกรวาหมายถึง คานิยมพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการประพฤติปฏิบัติ

ที่ถูกตองขององคกร รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่ควรยึดถือปฏิบัติโดยจะมีการสืบทอดไปยังสมาชิกใหมขององคกร 
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Daft (2002) ไดศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรเสนอแนะวาถาจัดคานิยม

ขององคกรกลยุทธ และสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางเหมาะสมแลว จะเกิดวัฒนธรรมองคกรข้ึน 4 แบบ (1) วัฒนธรรมแบบปรับตัว 

(Adaptability Culture) (2) วัฒนธรรมแบบมุงผลสำเร็จ (Achievement Culture)  (3) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  

(4) วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture)  โดยความแตกตางของวัฒนธรรมทั้งสี่มาจาก 2 มิติ ไดแก (1) ระดับของเงื่อนไข

สภาพแวดลอมภายนอกวาตองการความมั่นคงหรือความยืดหยุนเพียงไร (2) ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน 

(Internal) หรือเนนภายนอก (External) เพียงไร 

6.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน 

Herzberg (1974) ไดอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน และองคกรของบุคลากรกับปจจัยที่ชวย

เสริมแรงจูงใจใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมากย่ิงข้ึน และมีความพึงพอใจในงานที่สูงข้ึนอยู 2 ประเภท 

ไดแก ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) คือ ปจจัยที่ทำใหเกิดแรงจูงใจสำหรับคนที่ปฏิบัติงานใหมีความสุข มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรือทำใหเกิดความภักดีตอองคกรมากขึ้น และปจจัยค้ำจุน (Hygiene 

Factors) คือ ปจจัยที่องคกรขาดไมได เนื่องจากเปนปจจัยที่ขาดแลวบุคลากรจะมีแนวโนมเกิดความไมพึงพอใจตองาน 

ที่รับผิดชอบตอองคกร 

วิธีดำเนินการวิธีวิจัย 

1. การออกแบบการวิจัย 

          การศึกษานี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพ 

ที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำ หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม แบบวิจัยตัดขวาง 

(Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัย

เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการเก็บรวบรวมขอมูล และนำไปไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหทางสถิต ิ

2. ประชากรที่ใชในการวิจัย          

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำนวนท้ังสิ้น 1,096 คน ขนาดของกลุมตัวอยาง

ใชการคำนวณหาขนาดของกลมุตัวอยางของ Yamane (1973) ในการกำหนดขนาดของกลมุตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% ไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 294 คน หลังจากกำหนดกลุมตัวอยางแลว 

เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางกระจายครอบคลุมทั่วประชากร ผูศึกษาจึงเลือกใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

โดยการแบงกลุมตัวอยางเปนชั้นภูมิตามประเภทบุคลากร 

3. เคร่ืองมือใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเปนเครื่องมือหลัก 

ที่นำมาเก็บรวบรวมขอมูล โดยทางผูวิจัยก็ไดมีการศึกษาหาความรู คนควาทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีตางๆ 

เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือที่จะนำความรทูี่ไดมานั้นไปกำหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย 

ที่ผวิูจัยศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นตัวแปรที่เก่ียวของ โดยตัวแปรที่ไดมานั้นจะชวยพัฒนาการสรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูล

จากกลุมตวัอยางท่ีกำหนด โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 5 สวนดังตอไปนี้ 

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามเกี่ยวของกับลักษณะปจจัย

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีคำถามทั้งหมด 5 ขอ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร เปนคำถามที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคกร ไดแก ดานวัฒนธรรมการปรับตัว 

ดานวัฒนธรรมแบบมงุสำเร็จ ดานวัฒนธรรมแบบเครอืญาติ และดานวัฒนธรรมแบบราชการ มีคำถามทั้งหมด 19 ขอ           
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 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยจูงใจ เปนคำถามที่เก่ียวของกับปจจัยจูงใจไดแก ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

ดานการไดรับการยอมรับยกยอง ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง 

และดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน มีคำถามทั้งหมด 18 ขอ 

 สวนที่ 4 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยค้ำจุน เปนคำถามท่ีเกี่ยวของกับปจจัยค้ำจุน ไดแก  ดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

ดานสภาพในการปฏิบัติงาน และดานความมั่นคงในงาน มีคำถามทั้งหมด 21 ขอ 

           สวนที่ 5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางเปนคำถามท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางซึ่งมีทั้งหมด 3 ดาน ประกอบดวย ความสุขในการปฏิบัติงาน 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความมีประสิทธิภาพ มีคำถามทั้งหมด 15 ขอ 

4. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีไดมีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย โดยผูวิจัยไดมีการนำแบบสอบถามมาใชเปนเครื่องมือ 

ในการวิจัย ซึ่งการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้  

 1. การศึกษาคนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

 2. นิยามศพัทเฉพาะของตัวแปรตาม ทำขึ้นเพ่ือทำใหความหมายของตัวแปรตางๆ 

 3. นำนิยามศัพทเฉพาะที่ไดมาสรางเปนขอคำถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธกับนิยามศัพทของตัวแปร

ทั้งหมด  

 4. จัดทำรางแบบสอบถาม  

 5. ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาวาแบบสอบถาม 

มีการใชภาษาและลักษณะของขอความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางท่ีจะดำเนินการวิจัย 

5. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   

     1. ผูวิจัยดำเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความนาเชื่อถือ กอนนำแบบสอบถามไป

ดำเนินการวิจัยใชงานจริง โดยนำรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาทำการตรวจสอบคำถาม การใชภาษาใน

แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมดานเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะ

นำคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม กอนนำไปใชงานจริง  

 2. ผูวิจัยไดมีการจัดทำแบบสอบถามใหกลมุตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีทางผูวิจัยใชในการ

วิเคราะหขอมูลการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อทำการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) (Cronbach, 1974)  โดยคาความเชื่อมั่นของวัฒนธรรมองคกรโดย

ภาพรวมเทากับ 0.889  แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานวัฒนธรรมการปรับตัว เทากับ 0.871 ดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ

เทากับ 0.741 ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติเทากับ 0.825 และดานวัฒนธรรมแบบราชการเทากับ 0.856  ปจจัยจูงใจ

โดยภาพรวมเทากับ 0.939 แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงานเทากับ 0.792 ดานการไดรับการ

ยอมรับยกยองเทากับ 0.802 ดานลักษณะของงานทีป่ฏิบัติเทากับ 0.820 ดานความรับผิดชอบในงานเทากับ 0.803 ดานการ

ไดรบัการเลื่อนตำแหนงเทากับ 0.932 และดานความกาวหนาในการปฏิบัติงานเทากับ 0.883  ปจจัยคำ้จุน โดยภาพรวม

เทากับ 0.951 แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ดานคาตอบแทนและผลประโยชนเทากับ 0.880 ดานนโยบายและการบริหาร

เทากับ 0.932 ดานการปกครองบังคับบัญชาเทากับ 0.785 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงานเทากับ 0.900  
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ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเทากับ 0.863 ดานสภาพในการปฏิบัติงานเทากับ 0.924 และดานความมั่นคงในงาน 

0.861 และคาความเชื่อมั่นของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวมเทากับ 

0.935 แสดงเปนรายดาน ดังนี้ ความสุขในการปฏิบัติงานเทากับ 0.937 ความคิดริเริ่มสรางสรรคเทากับ 0.928  

และความมปีระสิทธิภาพ 0.870  

 3. เมื่อผูวิจัยนำขอบกพรองมาปรับปรุง แกไข โดยขอคำปรึกษาและผานความคิดเห็นและความเห็นชอบของ

อาจารยที่ปรกึษาอีกครั้ง จนไดเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ จึงนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปสอบถามกลุมตัวอยางตามท่ี

ไดกำหนดไวในงานวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล   

 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผานการแกไขและผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษามาดำเนินการ

จัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด จำนวน 294 คน ซึ่งกลุมตัวอยางคือ 

บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ที่ปฏิบัติงานจริงในป 2564 โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

ใชวิธีการจับสลากโดยทำรายชื่อของบุคลากรทั้งหมด โดยมีเลขกำกับหนวยรายชื่อทั้งหมด หลังจากนั้นสงแบบสอบถาม 

ใหบุคลากรที่ถูกสุมไดในแตละกลุมงาน ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลครบจำนวน 294 ชุดแลว ผูวิจัยไดดำเนินการ 

ในขั้นตอนตอไป ผวิูจัยทำการนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหคำนวณผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเรจ็รปูทางสถิติ SPSS  

7. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล  

          เมื่อผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยการ

วิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

           1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผตูอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน  

           1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดแก วัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง 

กรมบัญชีกลาง 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 2.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำแนกตามเพศ ใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะหขอมูล 

 2.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำแนกตามอายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  

หากพบความแตกตางจะนำไปสกูารเปรียบเทียบรายค ูโดยใชวิธีของ Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน ที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองอิทธิพลวัฒนธรรมองคกร ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุนที่สงผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนกลาง กรมบัญชีกลาง สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

30 - 40 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศกึษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท 
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 ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ  

ดานวัฒนธรรมแบบมงุสำเร็จ ดานวัฒนธรรมการปรับตัว และดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ปจจัยจูงใจของบุคลากรสวนกลาง 

กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

ดานความรับผิดชอบในงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสำคัญมาก 

สวนดานการไดรับการยอมรับยกยอง และดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง อยูในระดับสำคัญปานกลาง ปจจัยค้ำจุน 

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม อยูในระดับความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสภาพ

ในการปฏิบัติงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานนโยบายและการบริหาร  

ดานคาตอบแทนและผลประโยชน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสำคัญมาก สวนดานความมั่นคงในงาน 

อยูในระดับสำคัญปานกลาง 

 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม อยูในระดับ

ความสำคัญมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยใูนระดับสำคัญมาก โดยเรียงตามลำดับดังนี้ ความมีประสิทธิภาพ 

ความสุขในการทำงาน และความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง จำแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางที่มีเพศ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน และบุคลากร

สวนกลาง กรมบัญชีกลางที่มีอายุตางกัน ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน 

 ผลการวิเคราะหวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้  วัฒนธรรมองคกร ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ  

ดานวัฒนธรรมการปรับตัว และดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง 

กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม วัฒนธรรมองคกร ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ มีผลตอแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ดานความสุขในการปฏิบัติ งาน วัฒนธรรมองคกร 

ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง 

กรมบัญชีกลาง ดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค และวัฒนธรรมองคกร ดานวัฒนธรรมการปรับตัว ดานวัฒนธรรมแบบมงุสำเร็จ 

และดานวัฒนธรรมแบบราชการ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ดานความมีประสิทธิภาพ  

 ผลการวิเคราะหวิเคราะหปจจัยจูงใจมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

สามารถสรุปการวิจยั ไดดังนี้ ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และดานการไดรบั

การเลื่อนตำแหนง มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ และดานการไดรบัการเลื่อนตำแหนง มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง

ความสุขในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบในงาน 

และดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปจจัยจูงใจ ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบในงาน และดานลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางความมีประสิทธิภาพ 

 ผลการวิเคราะหปจจัยค้ำจุนมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง สามารถสรุปการวิจัย 

ไดดังนี้ ปจจัยค้ำจุน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
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ดานนโยบายและการบริหาร ดานคาตอบแทนและผลประโยชน และดานความมั่นคงในงาน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวม ปจจัยค้ำจุน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม 

ในการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและผลประโยชน และดานนโยบายและการ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางความสุขในการปฏิบัติงาน ปจจัยค้ำจุน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบาย

และการบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความมั่นคงในงาน และ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  

มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปจจัยค้ำจุน  

ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานนโยบาย

และการบริหาร ดานคาตอบแทนและผลประโยชน และดานความมั่นคงในงาน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ความมีประสิทธิภาพ 

บทสรุปและอภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ความคิดรเิริ่มสรางสรรค และดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ความมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร (2558) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน 3 ดาน ประกอบดวย ดานความสุขในการทำงาน ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานความมีประสิทธิภาพ  

ในภาพรวมแรงจูงใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวามีระดับแรงจูงใจมากท้ัง 3 ดาน อันดับแรกคือ

ดานความมีประสิทธิภาพ รองลงมาคอื ดานความคดิริเริ่มสรางสรรค และดานความสุขในการทำงาน ตามลำดับ 

 2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางจำแนกตามปจจัยบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี ้

 2.1 บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางจำแนกตามปจจัยบุคคลที่มีเพศ และรายไดตอเดือนตางกัน ทำให

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวมตางกัน แสดงวาเพศมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ดังนั้น เพศชายหรือเพศหญิง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ วัชระ แยมชู 

(2563) ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สำนักงานใหญ พบวา พนักงานที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 และยงัสอดคลอ้งกับวิจยัของ วิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย ์(2559) ไดท้าํการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พบว่าบุคลากรคณะบริหารธุรกิจทีมีเพศ  

และอตัราเงินเดือนแตกต่างกนัมีปัจจยัแรงจงูใจในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

2.2 บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางที่มีสถานภาพ และระดับการศึกษาตางกัน ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

โดยภาพรวมตางกัน แสดงวาสถานภาพมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ จุฑารัตน ดีวิ 

(2560) ที่ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเมืองพัทยา พบวา บุคลากรสังกัดเมืองพัทยาที่มีสถานภาพ 

และระดับการศึกษา ตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 2.3 บคุลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางที่มีอายุตางกัน ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวม

ไมตางกัน แสดงวาอายุไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทำใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเหมือนกัน  

โดยมีอายุตางกันไมสามารถบอกไดวาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีตางกัน ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ 

เกียรติกุล เข็มเพ็ชร (2559) ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายหองพัก โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน 
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กรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานฝายหองพักที่มีอายุแตกตางกันมีแรงจูงในการปฏิบัติงานในภาพรวมไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับวิจัยของ พลอยภัสสรณ สุจันทรศรี และพรสวรรค ศริิกัญจนาภรณ 

(2560) ไดทำการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบวา บุคลากร 

สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. ผลการศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง 

สามารถสรุปไดดังนี ้

 3.1 วัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมการปรับตัว ดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ 

ดานวัฒนธรรมแบบราชการ มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 

บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ใหความสำคัญตอวัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมการปรับตัว ดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ 

ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ ดานวัฒนธรรมแบบราชการ ในระดับมาก มีความเห็นวา องคกรควรมุงสรางคานิยมใหม 

เพ่ือเอื้อตอการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งบุคลากรตองปรับตัวใหเขากับ

หนวยงาน เรียนรูคานิยมแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และทัศนคติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภรณ รุงวิไลเจริญ 

(2560) ที่ไดศึกษา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทยรุนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกาญจนบุรีและเขตราชบุรี โดยพบวา วัฒนธรรมองคกรแบบปรับตัว  

มุงสำเร็จ แบบเครือญาติ และแบบราชการมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยรนุเจนเนอเรชั่นวาย

ในเขตกาญจนบุรแีละเขตราชบุรี อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. ผลการศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง  

สามารถสรุปไดดังนี ้

 ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง และดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง  ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรสวนกลาง 

กรมบัญชีกลางใหความสำคัญตอปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง และดาน

ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน มีความเห็นวา งานที่ปฏิบัติอยู เปนงานท่ีมีระบบ ทาทาย มีความสำคัญ มีคุณคา และตองใช

ความคิดในการคิดคนสิ่งใหม ซึ่งการเลื่อนข้ันตำแหนงงานใหมีความเหมาะสมเปนการสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน 

ใหแกบุคลากร และบุคลากรตองการพัฒนาขีดความสามารถและความรใูนการปฏิบัติงาน เพื่อความกาวหนาและการเจริญเติบโต 

เปนการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร (2558)  

ที่ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย 

พบวา ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานท่ีทำ ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง และดานความเจริญกาวหนาในการทำงาน  

มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5. ผลการศึกษาปจจัยค้ำจุนที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง  

สามารถสรุปไดดังนี ้

 ปจจัยค้ำจุน  ดานคาตอบแทนและผลประโยชนดานนโยบายบริษัทและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา  

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานความมั่นคงในงาน มีผลตอแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง  ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา บุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลางใหความสำคัญตอ
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ปจจัยค้ำจุน  ดานคาตอบแทนและผลประโยชนดานนโยบายบริษัทและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา  

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานความมั่นคงในงาน มีความเห็นวา บุคลากรเห็น

ความสำคัญของการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการจายคาตอบแทนรวมถึงสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ  เชน สวัสดิการ คารักษาพยาบาล  

คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บุคลากรรับรูถึงโครงสรางองคกร การบริหาร บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน  

และรับรูถึงกฎ ระเบียบ วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติงานอยางชัดเจน องคกรควรแบงเปนโครงสราง

บริหาร สำหรับผูบังคับบัญชา เพ่ือสามารถแนะนำขอมูลทางดานเทคนิคในการทำงานใหผูอยูใตบังคับบัญชาได ใหความรู 

ชวยเหลือในการทำงาน และสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรควรมีการจัดกิจกรรมใหกับบุคลากร  

เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธภายในหนวยงาน โดยจัดใหมีกีฬาภายใน และกิจกรรมความปลอดภัยภายในหนวยงาน  

เพ่ือทำใหบุคลากรมีความสัมพันธและกระตือรือรนมากยิ่งขึ้น สงผลตอการติดตอประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

องคกรควรมีการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานและพ้ืนที่สำนักงานอยางเหมาะกับการปฏิบัติงาน เชน แสงสวาง ความรอน กลิ่น เปนตน 

รวมถึงการเดินทางมาปฏิบัติงานของบลุคลากร เพื่อลดคาใชจาย และอำนวยความสะดวกของบุคลากร และองคกรควรมีการจางงาน 

ในระยะยาวทำใหบุคลากรรูสึกมั่นคงตอการปฏิบัติงาน มีการใหสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานดานการรักษาพยาบาลและกำหนดอายุ

เกษียณราชการที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร (2558) ที่ไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยพบวา ปจจัยค้ำจุน  ดานคาตอบแทน 

และผลประโยชน ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ดานการควบคุมดูแลของหัวหนางาน และดานความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง 

และวางแผนการบริหารงานใหบุคลากรในกรมบัญชีกลางมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น ดังตอไปนี ้

วัฒนธรรมองคกร 

 1. วัฒนธรรมองคกรดานวัฒนธรรมการปรับตัว ดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ 

ดานวัฒนธรรมแบบราชการ มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ดังนั้น 

ดานวัฒนธรรมการปรับตัว องคกรควรใหความสำคัญดานวัฒนธรรมการปรับตัวของบุคลากร ซึ่งองคกรควรสงเสริม

การสรางคานิยมใหม เพ่ือเอ้ือตอการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณจากสภาพแวดลอมภายนอก 

และบุคลากรตองปรับตัวใหเขากับหนวยงาน เรียนรูคานิยมแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และทัศนคติ ดานวัฒนธรรมแบบมุงสำเร็จ 

องคกรควรใหความสำคัญดานวัฒนธรรมแบบมงุสำเร็จเปนอยางมาก องคกรควรเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก เพื่อใหบุคคลากร

มีความมุงมั่นตั้งใจ และทำงานแบบแขงขัน สละเวลาสวนตัว และปฏิบัติงานตามเปาหมายของหนวยงาน ดานวัฒนธรรมแบบเครือญาติ 

องคกรควรใหความสำคัญดานความเปนอิสระเปนอยางมาก องคกรควรมุงเนนเรื่องความรวมมือ การความเอาใจใสเอ้ืออาทร 

และควรมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ เพื่อใหเกิดความรสูึกผูกพัน และเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน ดานวัฒนธรรมแบบราชการ 

องคกรควรใหความสำคัญดานวัฒนธรรมแบบราชการ เปนอยางมาก องคกรควรมุงเนนดานวิธีการความเปนเหตุเปนผล 

ความมีกฎ ระเบียบ และขอบังคบัตาง ๆ และดำเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอน วิธีการที่กำหนดไวให 

ปจจัยจูงใจ 

 ปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง และดานความกาวหนา 

ในการปฏิบัติงาน มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ดังนั้น ดานลักษณะ 
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ของงานท่ีปฏิบัติ องคกรควรใหความสำคัญดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติเปนอยางมาก ซึ่งงานที่ปฏิบัติอยู เปนงานที่มีระบบ  

ทาทาย มีความสำคัญ มีคุณคา และตองใชความคิดในการคิดคนสิ่งใหม ดานการไดรับการเลื่อนตำแหนง องคกรควรให

ความสำคัญดานการไดรับการเลื่อนตำแหนงเปนอยางมาก องคกรควรกำหนดเกณฑการเลื่อนข้ันตำแหนงงาน ใหมีความเหมาะสม

เปนการสรางขวัญกำลังใจในการทำงานใหแกบุคลากร ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงาน องคกรควรใหความสำคัญ 

ดานความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก ซึ่งบุคลากรตองการการพัฒนาขีดความสามารถและความรใูนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือความกาวหนาและการเจริญเติบโตเปนการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น 

ปจจัยคำ้จุน 

 ปจจัยค้ำจุน ดานคาตอบแทนและผลประโยชน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา  

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานความมั่นคงในงาน มีผลตอระดับแรงจูงใจ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสวนกลาง กรมบัญชีกลาง ดังนั้น ดานคาตอบแทนและผลประโยชน องคกรควรใหความสำคัญ

ดานคาตอบแทนและผลประโยชนเปนอยางมาก ควรมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน การจายคาตอบแทนรวมถึงสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

อยางเหมาะสม เชน สวัสดิการ คารักษาพยาบาล คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนตน ดานนโยบายและการบริหาร 

องคกรควรใหความสำคัญดานนโยบายและการบริหารเปนอยางมาก ควรมีการวางระบบงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย

ขององคกร ดานการปกครองบังคับบัญชา องคกรควรใหความสำคัญดานการปกครองบังคับบัญชาเปนอยางมาก  

ควรแบงเปนโครงสรางบริหาร สำหรับผูบังคับบัญชา เพื่อสามารถแนะนำขอมูลทางดานเทคนิคในการทำงานใหผูอยูใต

บังคับบัญชาไดใหความรู ชวยเหลือในการทำงาน และสามารถแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ดานความสัมพันธระหวางบคุคล องคกรควรใหความสำคัญดานความสัมพันธระหวางบุคคลเปนอยางมาก ควรมีการจัดกิจกรรม

ใหกับบุคลากร เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธภายในหนวยงาน โดยจัดใหมีกีฬาภายใน และกิจกรรมความปลอดภัย

ภายในหนวยงาน เพื่อทำใหบุคลากรมีความสัมพันธและกระตือรือรนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลตอการติดตอประสานงาน 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน องคกรควรใหความสำคัญดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

เปนอยางมาก ควรมีการจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สำนักงานอยางเหมาะกับการปฏิบัติงาน เชน แสงสวาง ความรอน 

กลิ่น เปนตน รวมถึงการเดินทางมาปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือลดคาใชจาย และอำนวยความสะดวกของบุคลากร  

และดานความมั่นคงในงาน องคกรควรใหความสำคัญดานความมั่นคงในงานเปนอยางมาก ควรมีการจางงานในระยะยาว

ทำใหบุคลากรรสูึกมั่นคงตอการปฏิบัติงาน มีการใหสวัสดิการข้ันพื้นฐานดานการรกัษาพยาบาลที่เหมาะสม 

ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 1. เนื่องจากแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนเรื่องที่เก่ียวกับทัศนคติของบุคคล มิใชเปนสิ่งที่สามารถมองเห็นได

อยางชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอตามสภาพแวดลอมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ำในเร่ืองนี้จึงเปนสิ่งที่นากระทำ 

โดยมีระยะเวลาหางกันพอสมควร ทั้ งนี้ เพื่อประโยชนตอการจัดการบริหารงานบุคคล ทำใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการบรหิารงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย 
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