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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
และลู ก จ้า งของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคที (จัง หวัด สงขลา) ได้ แ ก่
ด้า นความสํา เร็ จ ในงานที ทํา ของบุ ค คล (Achievement) ด้า นการได้รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ
(Recognition) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) ด้ า นความก้ า วหน้ า (Advancement)
ด้านรายได้ค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน
และด้านความมันคงในการทํางาน โดยจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ในการทํางาน และรายได้เฉลียต่อเดือน
กลุ่ ม ตัว อย่า งและประชากรที ใช้ใ นการวิจ ัยครั งนี คื อ ข้า ราชการและลู ก จ้า งของสํา นัก งาน
การตรวจเงิน แผ่นดิ น ภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา) จํานวน คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บ
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รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม ดํา เนิ นการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป ทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 22.0) หาค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย
(X) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจยั พบว่า 1.) ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที
(จังหวัดสงขลา) ทีตอบแบบสอบถามทังหมดจํานวน คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
คน คิด เป็ นร้ อยละ . มี อายุอยู่ในช่ วง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
มี ส ถานภาพโสด จํา นวน
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ . มี ระดับ การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อยละ . เป็ นข้าราชการ จํานวน
คน คิ ด เป็ นร้อยละ .
มีประสบการณ์ในการทํางาน – ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . และมีรายได้เฉลีย
ต่อเดือน , บาท ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
2.) ทังนี ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับคะแนนความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมในระดับมาก เมื อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที อยู่ในระดับมาก คื อ ด้านความสําเร็ จ
ในงานทีทําของบุคคล ด้านความมันคงในการทํางาน ด้านรายได้ค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์
กับเพือนร่ วมงาน และด้านการได้รับการยอมรั บนับ ถือ และด้านทีอยู่ในระดับปานกลาง คื อ
ด้านความสั มพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ตามลําดับ
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน, ปั จจัยจูงใจ, ปั จจัยคําจุนหรื อปัจจัยสุ ขศาสตร์

ABSTRACT
The objective of this study is to study Work Motivation of the Government Employees
in Regional Audit Office No.1 5 ( Songkhla Province). The factor of research include
Achievement, Recognition, Responsibility and Advancement. The factors are classified by
personal factors including sex, age, marital status, education, position, average monthly income
and experiences. The sample and population are Government Employees in Regional Audit
Office No.15 (Songkhla Province) amount of 154 sample by using population for data collection
because population is small size. Data collection by questionnaire. The data analyze by SPSS
Statistic Program. The statistics were percentage, frequency, mean and standard deviation
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The result found that 1.) 154 Government Employees in Regional Audit Office No.15
(Songkhla Province) showed that 93 people are female representing 60.39%, 63 people in the
age range 31 - 40 years representing 40.91%, 104 people are single status representing 67.35%,
77 people bachelor’s degree level representing 50.00%, 108 people are Government officer
representing 70.13%, 29 people in the experiences range 17 – 20 years representing 18.83% and
47 people have average current income over 70,000 bath representing 30.52%.
2.) The overall level of opinion about Work Motivation is at high level when considering
in each category, the Achievement, Stability in work, Total income, Relationship with
colleagues and Recognition is at high level. The Relationship with supervisors, Responsibility
and Advancement reach the moderate level.
Keywords : Work Motivation, Motivational Factors, Maintenance or Hygiene Factors

บทนํา
ประเทศไทยในสถานการณ์ ปั จจุ บ ั น มี ก ารเปลี ยนแปลงในโลกยุ ค โลกาภิ ว ัต น์
(Globalization) อย่างรวดเร็ ว ว่องไว เป็ นอย่างมาก ทังในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิ จ
สังคม เทคโนโลยี การศึกษา การบริ หารการจัดการ เป็ นต้น ส่ งผลให้การบริ หารองค์กรภาครัฐ
มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ ง ทบทวนกระบวนการทํางานทังในทางด้านการวางแผน กระบวนการ
ทํางาน การจัดการองค์กร ตลอดไปจนถึงการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการสร้างค่านิยม
ร่ วมขององค์ก รเพือทําให้องค์กรสามารถบรรลุ เป้ า หมายตามแผนที ได้วางไว้ โดยทรั พยากร
บุคคลเป็ นทรัพยากรอันลําค่า ขององค์กร เป็ นกุญแจสําคัญทีจะนําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ
หรื อ ในทางตรงกัน ข้า ม คื อ นํา พาองค์ก รประสบความล้ม เหลว ดัง นันการบริ ห ารจัด การ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพ สิ งทีผูบ้ ริ หารองค์กรชันนํามักนํามาใช้ คื อ
การสร้ า งสิ งที เรี ย กว่า แรงจู ง ใจ ให้ ก ับ บุ ค ลากรในองค์ก ร ซึ งแรงจู ง ใจจะเป็ นสิ งกระตุ้น
ให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรื อร้น มีกาํ ลังใจ มีความตังใจทีจะปฏิบตั ิงานตามทีได้รับ
มอบหมายทังในหน้าทีและนอกเหนื ออืน ๆ ทีได้รับมอบหมายให้สําเร็ จ การจูงใจจึงเป็ นสิ งทีมี
ความสําคัญอย่างยิงต่อพฤติกรรมและการแสดงออก การตอบสนองต่อความต้องการทํางานของ
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บุคคลและเป็ นสภาวะภายในซึ งเป็ นเหตุให้แต่ละคนแสดงพฤติ กรรมไปในทางทีแน่ใจว่าจะทํา
ให้บางเป้าหมายสําเร็ จลงได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งาน
ของข้าราชการและลู กจ้างของสํา นัก งานการตรวจเงิ นแผ่น ดิ น ภูมิภ าคที (จังหวัดสงขลา)
เพือทีจะได้ทราบระดับความคิดเห็นของข้าราชการและลูกจ้าง ฯ และสามารถนําผลการศึกษา
ทีได้ไปนําเสนอต่อผูบ้ ริ หารในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรทีเกื อหนุนปั จจัยทีสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน ภูมิภาคที
(จังหวัดสงขลา) ให้เพิมมากขึนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื อศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการและลู ก จ้า งของสํ า นัก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา)

ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั เรื อง แรงจูงใจในการปฏิบ ตั ิงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํา นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา) มีขอบเขตการวิจยั ดังนี
ขอบเขตด้ านเนือหาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ คือ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน
รายได้เฉลียต่อเดือน และอายุงาน
ตัวแปรตาม คือ
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภู มิภาคที 15 (จังหวัดสงขลา) ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในงานที ทําของบุ คคล ด้านการได้รั บการ
ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านรายได้ค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน และด้านความมันคงในการทํางาน
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ขอบเขตด้ านประชากร
สํารวจข้อมูลจากข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15
(จังหวัดสงขลา) ทีปฏิบตั ิงานจริ ง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอบเขตด้ านระยะเวลาการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ ทีได้ รับจากการวิจัย
1. เป็ นข้อ มู ล สํ า หรั บ ผู ้บ ริ หารของสํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคที 15
(จังหวัดสงขลา) ใช้ในการเสริ มสร้างแรงจูงใจให้กบั ข้าราชการและลูกจ้าง
2. เป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผู ้บ ริ ห ารของสํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคที 15
(จังหวัดสงขลา)ในการกําหนดยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาการบริ หารงานบุคคลให้มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานให้ดียงขึ
ิ นไป
3. เพือเป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานอืน ๆ ในการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการและลูกจ้าง ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ปัจจัยทางด้ านแรงจูงใจ

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ตําแหน่งงาน
6. รายได้เฉลียต่อเดือน
7. อายุงาน

1. ด้านความสําเร็ จในงานทีทําของบุคคล
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านความก้าวหน้า

ปัจจัยค้าจุนหรื อปัจจัยสุ ขศาสตร์
5. ด้านรายได้ ค่าตอบแทน
6. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
7. ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน
8. ด้านความมันคงในการทํางาน
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แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg
ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg แรงจูงใจ แบ่งออกเป็ น ปั จจัยคือ ปั จจัยแรก จะนําไปสู่
ปัจจัยความพอใจ และอีกปั จจัย คือ ปั จจัยความไม่พอใจ โดยความพึงพอใจ กับความไม่พึงพอใจ
ซึ งปัจจัย กลุ่ม คือ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคําจุน
ทฤษฎีความต้ องการความสํ าเร็จของแมคคลีแลนด์
อธิบายถึงทฤษฎี ความต้องการ ซึ งศึกษาถึงความต้องการของมนุ ษย์ทีมีอยู่เสมอในชี วิต
ว่ามี 3 ด้าน คือ (1.) ความต้องการบรรลุความสําเร็จ (2.) ความต้องการทางสังคม และ (3.) ความ
ต้องการอํานาจ
ข้ อมูลทัวไปของสํ านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา)
สํานักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ นแบ่งส่ วนราชการออกเป็ น ส่ วนหลัก คื อ สํา นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่ วนกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่ วนภูมิภาค ซึ งแบ่งออกได้
เป็ นสํา นักงานการตรวจเงิ น แผ่นดิ น ภูมิ ภาคที - โดยหน่ วยงานที ผูท้ ําวิจัย สังกัดอยู่ คื อ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15 (จังหวัดสงขลา) มีสํานักงาน ตังอยูบ่ นเลขที
424 ถนนไทรบุรี ตําบลบ่อยาง อําเภอบ่อยาง จังหวัดสงขลา

งานวิจัยทีเกียวข้ อง
บุ ษ บา เชิ ด ชู (2556) ศึ ก ษาเรื อง แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิของข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือด้านความสําเร็ จในการทํางานของบุคคล รองลงมาคื อ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงานด้านลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ ด้านสภาพการทํางานและความมันคงด้านความรั บผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริ หารและด้านผลประโยชน์ตอบแทน มีภาพรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพือเปรี ยบเที ยบแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติข อง
ข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี จําแนกตามสถานภาพ
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ส่ วนบุ ค คล พบว่ า ข้า ราชการที มี เ พศ อายุ ระดับ ตํา แหน่ งและรายได้ต่า งกัน มี แ รงจู งใจการ
ปฏิ บตั ิงานไม่แ ตกต่ า งกัน จึ งปฏิ เสธสมมติ ฐ านการวิจัย ส่ วนข้าราชการที มี ระดับ การศึ ก ษา
ต่างกัน มีแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั
อุ ษา เฟื องประยูร (2558) ศึ ก ษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเขตอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที มี ผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิง านของพนักงานองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ น ในเขต
อํา เภอท่า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุ รี ปั จ จัย ที มีผ ลต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง าน ได้แ ก่ ด้า นความ
รับผิดชอบ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ความสําเร็จในงาน ด้านลักษณะงานทีทํา ด้านการ
นิเทศงานและการปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความมันคงในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านความก้าวหน้า
ด้านสภาพแวดล้อม อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกียวกับปั จจัย
ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จําแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคลในภาพรวม พบว่า เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และสถานทีทํางานต่างกัน มีผลทําให้
ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนตําแหน่ง
งาน และรายได้ต่างกัน มีผลทําให้ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
เกศณริ นทร์ งามเลิ ศ (2559) ศึ ก ษาเรื อง แรงจู ง ใจที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างองค์การคลังสิ นค้า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นหญิง อายุระหว่าง - ปี มี สถานภาพโสด ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดื อน
, บาท และมี ประสบการณ์ในการทํางานตํากว่า ปี ระดับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด และแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือน
ร่ วมงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้านความมันคงในการทํางาน
อนุ ชิต แย้มยืนยง (2557) ศึ กษาเรื อง แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการตํารวจ
สถานีตาํ รวจภูธรเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มีอายุ ปี ขึนปี จบการศึกษาปริ ญญาตรี มีเงินเดือน , บาทขึนไป มีชนยศระดั
ั
บ
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ประทวน มี อายุราชการมากกว่า ปี ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแรงจู งใจในการปฏิบ ตั ิงานของ
ข้าราชการตํารวจสถานีตาํ รวจภูธร เมืองตราด พบว่า ข้าราชการตํารวจของสถานีตาํ รวจภูธรเมือง
ตราด มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านอยูใ่ น
ระดับมาก ด้าน และอยู่ในระดับน้อย ด้าน คือด้านสภาพการทํางาน และด้านความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการตํารวจทีมีเพศ ระดับการศึกษา และระดับชัน
ยศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีสถานีตาํ รวจภูธรเมืองตราด จังหวัดตราดไม่แตกต่างกัน
ส่ วนข้าราชการตํารวจทีมีอายุ เงินเดื อน และอายุราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที
สถานีตาํ รวจภูธรเมืองตราด จังหวัดตราด แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .
ประเสริ ฐ อุไร (2559) ศึ กษาเรื อง แรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานกรณี ศึกษา
บริ ษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
บริ ษัท เอจี ซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าพนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุ
– ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี อายุงาน - ปี ตําแหน่งงานเป็ น
พนักงานระดับผูป้ ฏิบตั ิงาน รายได้ต่อเดือน , – , บาท ผลการศึกษาปั จจัยด้านองค์กร
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ พนักงานบริ ษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
พนักงานมีแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงาน ในส่ วนของปั จจัยคําจุน และปั จจัยจูงใจ โดยรวมทัง
ด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า แรงจู งใจในการปฏิบ ตั ิ งานของ
พนักงาน ด้านประกอบด้วย ) ด้านความสุ ขในการทํางาน ) ด้านความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ )
ด้านความมีประสิ ทธิ ภาพ ในภาพรวมแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก

วิธีดําเนินการวิจัย
เป็ นการวิจัยโดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที ใช้ในการวิจ ัย คือ ข้าราชการและลู กจ้างของสํา นัก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา) จํานวน คน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source) โดยการนําแบบสอบถาม
ไปสัมภาษณ์ประชากรคือ ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15
(จังหวัดสงขลา) จํานวน 154 คน
2. ตอบข้อซักถามบางประการทีผูต้ อบแบบสอบถามอาจจะต้องการคําอธิ บายเพิมเติม
3. รวบรวมแบบสอบถามทีได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพือนําไปจัดทําและเตรี ยมสําหรับ
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยทําการประมวลผลการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 22.0)
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage)สําหรับวิเคราะห์เพือบรรยายปั จจัยส่ วนบุคคล
2. ค่าเฉลีย (X)
3. ค่าส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรั บวิ เคราะห์ระดับความคิดเห็ นแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเ คราะห์ขอ้ มู ลส่ วนที 1 ด้านเพศ พบว่า ข้าราชการและลูก จ้างของสํา นักงาน
การตรวจเงิน แผ่นดิ นภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา) มี จาํ นวนทังหมด คน ด้านเพศ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน คน คิด เป็ นร้ อยละ .
ด้านอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง - ปี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ . ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพโสด
จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ด้านตําแหน่งงาน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นข้าราชการ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ด้านอายุงาน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทํางาน – ปี จํานวน คน
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คิดเป็ นร้อยละ . และด้านรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้
ต่อเดือน , บาท ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นที 2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน
ของข้าราชการและลู กจ้า งของสํา นักงานการตรวจเงิ นแผ่น ดิน ภูมิภาคที 15 (จังหวัดสงขลา)
มี องค์ประกอบ 8 ด้าน โดยผูว้ ิจยั จะทําการวิเคราะห์ข อ้ มูลด้วยค่าเฉลี ย (X) และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (SD) พบว่าระดับคะแนนความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมในระดับ
มาก (X = 4.06) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสําเร็ จในงาน
ที ทําของบุ ค คล (X = 4.09) ด้านความมันคงในการทํางาน (X = 4.06) ด้านรายได้ค่า ตอบแทน
(X = 3.72) ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน (X = 3.70) และด้านการได้รับการยอมรั บนับถือ
(X = 3.53) และด้านทีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (X = 3.36)
ด้านความรับผิดชอบ (X = 3.17) และด้านความก้าวหน้า (X = 2.95) ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา) มีผตู้ อบแบบสอบถามทังหมดจํานวน 154 คน
ด้านเพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
. ด้านอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง - ปี จํานวน คน
คิดเป็ นร้อยละ . ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ
โสด จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ด้านตําแหน่งงาน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นข้าราชการ จํา นวน คน คิ ด เป็ นร้ อยละ .
ด้านอายุงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทํางาน – ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และด้านรายได้เฉลี ยต่อเดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือน , บาท ขึนไป จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
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ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการและลูกจ้ างของสํ านักงาน
การตรวจเงินแผ่ นดินภูมิภาคที (จังหวัดสงขลา)
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื อพิจารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้านที อยู่ในระดับ มาก คื อ
ด้านความสําเร็ จในงานทีทําของบุคคล ด้านความมันคงในการทํางาน ด้านรายได้ค่าตอบแทน
ด้านความสัมพันธ์กบั เพือนร่ วมงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านทีอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า
ตามลําดับ

อภิปรายผล
1. ด้ านความสํ าเร็จในงานทีทําของบุคคล (Achievement)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมี ระดับความคิดเห็ นมาก
อัน ดับ 1 คื อ ท่านสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนในขณะที ปฏิบตั ิงานได้สําเร็ จ ลุล่วง อัน ดับ 2 คือ
ท่านทํางานที รั บผิด ชอบและงานที ได้รับมอบหมายสําเร็ จได้ตามเป้ า หมาย และอัน ดับ 3 คื อ
ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจเมือผูบ้ งั คับบัญชาแสดงให้เห็นว่าพอใจในงานของท่าน ตามลําดับ สอดคล้อง
กับแนวคิดของเกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ศึกษาเรื อง แรงจูงใจทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน และลูกจ้างองค์การคลังสินค้า
2. ด้ านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมี ระดับความคิดเห็ นมาก
อัน ดับ 1 คื อ ท่ า นได้รับ การยกย่องชมเชย และการยอมรั บจากเพื อนร่ ว มงาน อัน ดับ 2 คื อ
ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ ทีท่านเสนอแนะ และอันดับ 3 คือ ท่านได้รับคําชมเชย
และความไว้ว างใจจากผู ้บ ัง คับ บั ญ ชาว่ า มี ค วามรู ้ ความสามารถเหมาะสมกับ งานที ได้
รั บมอบหมาย ตามลําดับ สอดคล้องกับแนวคิดของอุษา เฟื องประยูร (2558) ศึกษาเรื องปั จจัย
ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
3. ด้ านความรับผิดชอบ (Responsibility)
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมีระดับความคิดเห็น
มากทีสุ ด อันดับ 1 คือ ท่านพึงพอใจทีทํางานโดยไม่ตอ้ งมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน

12

ข้อทีมีระดับความคิดเห็นปานกลาง อันดับ 2 คือ ท่านพึงพอใจทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานใหม่ ๆ และอัน ดับ 3 คือท่านพึงพอใจที มี อาํ นาจในการตัด สิ นใจกับ งานทีได้รับ ผิดชอบ
ตามลํา ดับ ซึ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของประเสริ ฐ อุ ไ ร (2559) ศึ ก ษาเรื องแรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
4. ด้ านความก้ าวหน้ า (Advancement)
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมีระดับความคิดเห็น
ปานกลาง อันดับ 1 คือ หน่วยงานท่านพิจารณาการเลือนตําแหน่ งอย่างเป็ นธรรม อันดับ 2 คือ
หน่วยงานท่านสนับสนุนในด้านการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู ้ และอันดับ
3 คือ หน่ ว ยงานท่ า นสนับ สนุ น ให้ศึ ก ษาต่ อ เพื อเพิมวุ ฒิก ารศึ ก ษาในการเลื อนตํา แหน่ งงาน
ตามลํา ดับ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของอุษา เฟื องประยูร (2558) ศึ กษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อ
แรงจูง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ นในเขตอํา เภอท่ าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
5. ด้ านรายได้ ค่าตอบแทน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมีระดับความคิดเห็น
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมีระดับความคิดเห็นมาก อันดับ 1 คือ เงินเดือนที
ได้รับเหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุ บนั อัน ดับ 2 คือ สวัสดิการต่าง ๆ ที ท่านได้รับมี ความ
เหมาะสม และอัน ดับ 3 คื อ เงิ น เดื อนที ได้รั บ เหมาะสมกับปริ ม าณงานที ปฏิ บ ัติ ตามลํา ดับ
ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของอนุชิต แย้มยืนยง (2557) ศึกษาเรื องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการตํารวจ สถานีตาํ รวจภูธรเมืองตราด จังหวัดตราด
6. ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมีระดับความคิดเห็นมาก
อันดับ 1 คือ ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารถให้คาํ ปรึ กษา และช่วยแก้ไขปัญหา และข้อทีมีระดับ
ความคิ ด เห็ น ปานกลาง และอัน ดับ 2 คื อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี ค วามเป็ นกัน เองกับ
ผูใ้ ต้บ ังคับ บัญชาทุ กคนเท่ า เที ยมกัน ตามลํา ดับ ซึ งขัดแย้งกับ แนวคิ ด ของอนุ ชิต แย้ม ยืน ยง
(2557) ศึกษาเรื องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตํารวจ สถานีตาํ รวจภูธรเมืองตราด
จังหวัดตราด
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7. ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือนร่ วมงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมี ระดับความคิดเห็ นมาก
อัน ดับ 1 คื อ เพือนร่ วมงานให้ความช่วยเหลือซึ งกันและกันเป็ นอย่างดี อันดับ 2 คือ ท่านและ
เพือนยอมรับฟั งความคิ ด เห็ นและข้อ เสนอแนะกัน และกัน และอัน ดับ 3 คื อ ท่า นและเพือน
ยอมรับฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะกันและกัน ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิด ของ
บุษบา เชิ ดชู (2556) ได้ศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถินในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
8. ด้ านความมันคงในการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีมี ระดับความคิดเห็ นมาก
ที สุ ด อัน ดับ 1 คือ ท่านรู ้สึ กภู มิใ จที ได้ทาํ งานในหน่ ว ยงานนี ข้อ ทีมี ระดับความคิด เห็น มาก
อันดับ 2 คือ ท่านคิดว่างานทีท่านทํามีความมันคง ไม่ถูกไล่ออกจากงานโดยง่าย และอันดับ 3 คือ
ท่านรู ้สึกเชือมัน และศรัทธาในองค์กรของท่าน ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของบุษบา เชิดชู
(2556) ได้ศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นใน
เขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้ านความสํ าเร็จในงานทีทําของบุคคล
สิ งที ต้อ งปรั บ ปรุ ง คื อ การแก้ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นในขณะที ปฏิ บ ัติ ง านได้สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว ง
กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับทีมากเนืองจากการแก้ปัญหาในขณะ
ปฏิบตั ิงานเป็ นสิ งทีท้าทายในการทํางาน โดยลักษณะงานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจ
เงิน แผ่นดิ นมักพบเจอประเด็น ทีน่าสนใจในการตรวจสอบอยู่เสมอ เมือผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะเกิดความภาคภูมิใจ
2. ด้ านการได้รับการยอมรับนับถือ
สิ งที ต้องปรับปรุ ง คื อ การได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับจากเพือนร่ วมงาน
กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความภาคภูมิใ จเมือได้รับการยกย่องชมเชย เมื อปฏิ บตั ิงานได้
สําเร็ จตามเป้ าหมาย เพราะการปฏิ บตั ิงานความสําเร็ จมักจะมาจากการมีทีมงานที ดี แข็งแกร่ ง
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ดัง นันการชื นชมซึ งกัน และกัน จึ ง เป็ นสิ งดี ที สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
3. ด้ านความรับผิดชอบ
สิ งที ต้องปรั บปรุ ง คื อ การที มี ความพึงพอใจที ทํางานโดยไม่ ต ้อ งมี การควบคุ ม อย่า ง
ใกล้ชิดจากหัวหน้างาน กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมักพึงพอใจทีจะมีอิสระในแนวความคิด
หลักการ รวมไปถึงความรู ้ สึกอิ สระในการทํางานทีปราศจากหรื อมีการควบคุม กรอบแนวคิด
ในการทํางานจากผูบ้ งั คับบัญชา
4. ด้ านความก้ าวหน้ า
สิ งทีต้องปรับปรุ ง คือ การพิจารณาการเลือนตําแหน่ งอย่างเป็ นธรรม กล่าวคือ ปั จจุบนั
การเลือนตําแหน่งใช้วิธีการสอบแข่งขัน หากผูส้ อบมีความพร้อมทางด้านความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ก็ยอ่ มมีโอกาสในการได้รับการพิจารณาการเลือนตําแหน่ง
5. ด้ านรายได้ ค่าตอบแทน
สิ งทีต้องปรับปรุ ง คือ การได้รับเงินเดื อนทีมีความเหมาะสมกับค่าครองชี พในปั จจุบนั
กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิ ดเห็ นในระดับมากในประเด็นดังกล่าวเนื องจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสวัสดิการทีข้าราชการทุกคนได้รับ นอกเหนื อจากเงินเดือน คือ
ค่า ตอบแทนพิ เ ศษ ซึ งได้รับ ไม่ เท่ า กัน แล้วแต่ ต ํา แหน่ งของบุ ค ลากรนัน ๆ จึ ง เป็ นการสร้ า ง
แรงดึงดูดและแรงจูงใจให้บุคคลภายนอกอยากเข้ามาทํางานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6. ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา
สิ งทีต้องปรับปรุ ง คือ ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาํ ปรึ กษา และช่วยแก้ไขปัญหา กล่าวคือ
ปั จจุบนั สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผบู้ งั คับบัญชาทีเลือนระดับมากจากบุคลากรภายใน
100% ไม่มีการรับโอนบุคลากรจากภายนอกมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ทําให้ผบู ้ งั คับบัญชาส่ วนใหญ่
มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการทีสามารถให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาและช่ วยแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาได้
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7. ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือนร่ วมงาน
สิ งทีต้องปรับปรุ ง คือ เพือนร่ วมงานให้ความช่วยเหลือซึ งกันและกันเป็ นอย่างดี กล่าวคือ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากในประเด็นดังกล่าวเนื องจากการทํางาน
ในบรรยากาศทีมีการช่วยเหลือซึงกันและกันเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการ
8. ด้ านความมันคงในการทํางาน
สิ งทีต้องปรับปรุ ง คือ การทีมีความรู ้สึกภูมิใจทีได้ทาํ งานในหน่วยงานนี กล่าวคือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความภาคภูมิใจทีได้ทาํ งานในหน่ วยงานนี ทําให้มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งาน
สํ า นัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภาคที 15 (จัง หวัด สงขลา) ควรส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พัน ธ์
หน่วยงานให้บุคคลภายนอกรู ้จกั และรับทราบบทบาทและหน้าที สวัสดิการ รายได้ และสิ ทธิ
ประโยชน์จากการทํางานกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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