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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการ

และลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเ งินแผ่นดินภูมิภาคที   (จังหวัดสงขลา)  ได้แ ก่  

ด้านความสําเร็จในงานทีทําของบุคคล (Achievement) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

(Recognition) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) ด้านความก้าวหน้า  (Advancement)  

ดา้นรายไดค้่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

และดา้นความมนัคงในการทาํงาน โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ

การสมรส  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  ประสบการณ์ในการทาํงาน  และรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

กลุ่มตัวอย่างและประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา) จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 22.0) หาค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย 

(X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบว่า 1.) ขา้ราชการและลูกจา้งของสาํนักงานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที  

(จงัหวดัสงขลา) ทีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  

 คน คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุอยู่ในช่วง  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

มีสถานภาพโสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เป็นข้าราชการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

มีประสบการณ์ในการทาํงาน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และมีรายไดเ้ฉลีย

ต่อเดือน ,  บาท ขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

2.) ทงันีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคะแนนความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

โดยรวมในระดับมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสําเร็จ 

ในงานทีทาํของบุคคล ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นรายไดค้่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์

กบัเพือนร่วมงาน และดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และดา้นทีอยู่ในระดับปานกลาง คือ  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความก้าวหน้า ตามลาํดบั  

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบติังาน, ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัคาํจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ 

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 

 ประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุ บัน มีการเปลียนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์  

(Globalization) อย่างรวดเร็ว ว่องไว เป็นอย่างมาก ทงัในดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี การศึกษา การบริหารการจดัการ เป็นตน้ ส่งผลให้การบริหารองคก์รภาครัฐ 

มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง ทบทวนกระบวนการทาํงานทงัในทางดา้นการวางแผน กระบวนการ

ทาํงาน การจดัการองคก์ร ตลอดไปจนถึงการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการสร้างค่านิยม

ร่วมขององค์กรเพือทาํให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนทีไดว้างไว ้โดยทรัพยากร

บุคคลเป็นทรัพยากรอนัลาํค่าขององค์กร เป็นกุญแจสําคญัทีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 

หรือในทางตรงกันข้าม คือ นําพาองค์กรประสบความล้มเหลว ดังนันการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลให้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ สิงทีผูบ้ริหารองค์กรชนันาํมกันาํมาใช้ คือ 

การสร้างสิงทีเรียกว่า แรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึงแรงจูงใจจะเป็นสิงกระตุ้น 

ให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้น มีกาํลงัใจ มีความตงัใจทีจะปฏิบติังานตามทีไดรั้บ

มอบหมายทงัในหนา้ทีและนอกเหนืออืน ๆ ทีไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จ การจูงใจจึงเป็นสิงทีมี

ความสาํคญัอย่างยงิต่อพฤติกรรมและการแสดงออก การตอบสนองต่อความตอ้งการทาํงานของ
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บุคคลและเป็นสภาวะภายในซึงเป็นเหตุให้แต่ละคนแสดงพฤติกรรมไปในทางทีแน่ใจว่าจะทาํ

ใหบ้างเป้าหมายสาํเร็จลงได ้

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทีจะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  (จังหวดัสงขลา) 

เพือทีจะไดท้ราบระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการและลูกจา้ง ฯ และสามารถนาํผลการศึกษา 

ทีไดไ้ปนาํเสนอต่อผูบ้ริหารในการวางแผนพฒันาทรัพยากรทีเกือหนุนปัจจยัทีสร้างแรงจูงใจ 

ในการปฏิบติังานของข้าราชการและลูกจา้งของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  

(จงัหวดัสงขลา) ใหเ้พมิมากขึนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการ 

ตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา) 

ขอบเขตของการวิจยั 

ในการวิจยั เรือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการและลูกจ้างของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา) มีขอบเขตการวิจยั ดงันี 

ขอบเขตด้านเนือหาการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ คือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน 

รายไดเ้ฉลียตอ่เดือน และอายงุาน 

ตัวแปรตาม คือ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการและลูกจา้งของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคที 15 (จังหวดัสงขลา) ได้แก่ ด้านความสําเร็จในงานทีทาํของบุคคล ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นรายไดค้่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์

กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และดา้นความมนัคงในการทาํงาน 
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ขอบเขตด้านประชากร 

สํารวจขอ้มูลจากขา้ราชการและลูกจา้งของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15 

(จงัหวดัสงขลา) ทีปฏิบตัิงานจริง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิัย 

1. เป็นข้อมูลสําหรับผู ้บริหารของสํานักงานการตรวจเ งินแผ่นดินภูมิภาคที 15  

(จงัหวดัสงขลา) ใชใ้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใหก้บัขา้ราชการและลูกจา้ง 

2. เป็นแนวทางสําหรับผู ้บริหารของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15  

(จงัหวดัสงขลา)ในการกาํหนดยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาการบริหารงานบุคคลให้มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบตัิงานใหดี้ยงิขึนไป 

3. เพือเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานอืน ๆ ในการพฒันาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการและลูกจา้ง ต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งงาน 

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

7. อายงุาน 

ปัจจัยทางด้านแรงจูงใจ 

1. ดา้นความสาํเร็จในงานทีทาํของบุคคล  

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

3. ดา้นความรับผิดชอบ 

4. ดา้นความกา้วหนา้ 

ปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ 

5. ดา้นรายได ้ค่าตอบแทน 

6. ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

7. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 

8. ดา้นความมนัคงในการทาํงาน 



6 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกยีวกบัแรงจูงใจ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 

ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg แรงจูงใจ แบ่งออกเป็น  ปัจจยัคือ ปัจจยัแรก จะนาํไปสู่

ปัจจยัความพอใจ และอีกปัจจยั คือ ปัจจยัความไม่พอใจ โดยความพึงพอใจ กบัความไม่พึงพอใจ 

ซึงปัจจยั  กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคาํจุน 

ทฤษฎีความต้องการความสําเร็จของแมคคลีแลนด์  

อธิบายถึงทฤษฎีความตอ้งการ ซึงศึกษาถึงความตอ้งการของมนุษยที์มีอยู่เสมอในชีวิต 

ว่ามี 3 ดา้น คือ (1.) ความตอ้งการบรรลุความสําเร็จ (2.) ความตอ้งการทางสังคม และ (3.) ความ

ตอ้งการอาํนาจ  

ข้อมูลทัวไปของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  (จังหวัดสงขลา) 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ส่วนหลกั คือ สํานักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง และสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ซึงแบ่งออกได้

เป็นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  -  โดยหน่วยงานทีผูท้ ําวิจัย สังกัดอยู่ คือ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา)  

สํานกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที 15 (จงัหวดัสงขลา) มีสํานกังาน ตงัอยูบ่นเลขที 

424 ถนนไทรบุรี ตาํบลบ่อยาง อาํเภอบ่อยาง จงัหวดัสงขลา  

งานวิจัยทีเกยีวข้อง 

บุษบา  เชิดชู (2556) ศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ขา้ราชการมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบติัของขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือดา้นความสําเร็จในการทาํงานของบุคคล รองลงมาคือ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบตัิ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับ

ถือ ดา้นสภาพการทาํงานและความมนัคงดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการบริหารและดา้นผลประโยชน์ตอบแทน มีภาพรวมอยูใ่น

ระดับน้อย ตามลาํดบั ผลการทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติของ

ขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอขลุงจงัหวดัจันทบุรี จาํแนกตามสถานภาพ
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ส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการทีมีเพศ อายุ ระดับตาํแหน่งและรายได้ต่างกันมีแรงจูงใจการ

ปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนขา้ราชการทีมีระดับการศึกษา

ต่างกนั มีแรงจูงใจการปฏิบติังานแตกต่างกนั จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

อุษา  เฟืองประยูร (2558) ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัที มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในเขต

อําเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความ

รับผิดชอบ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ความสําเร็จในงาน ดา้นลกัษณะงานทีทาํ ดา้นการ

นิเทศงานและการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ดา้นการยอมรับนับถือ 

ดา้นความมนัคงในงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นความกา้วหน้า

ดา้นสภาพแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบั เมือเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยั

ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลในภาพรวม พบว่า เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และสถานทีทาํงานต่างกนั มีผลทาํให้

ปัจจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนตาํแหน่ง

งาน และรายไดต้่างกนั มีผลทาํใหปั้จจยัทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

เกศณรินทร์  งามเลิศ (2559) ศึกษาเรือง แรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานและลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

เป็นหญิง อายุระหว่าง -  ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 

, -  บาท และมีประสบการณ์ในการทาํงานตาํกว่า  ปี ระดบัประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด และแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพือน

ร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความมนัคงในการทาํงาน 

อนุชิต  แยม้ยืนยง (2557) ศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจ 

สถานีตาํรวจภูธรเมืองตราด จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีอาย ุ  ปีขึนปี จบการศึกษาปริญญาตรี มีเงินเดือน ,  บาทขึนไป มีชนัยศระดบั
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ประทวน มีอายุราชการมากกว่า  ปี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจภูธร เมืองตราด พบวา่ ขา้ราชการตาํรวจของสถานีตาํรวจภูธรเมือง

ตราด มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก  ด้าน และอยู่ในระดบัน้อย  ดา้น คือดา้นสภาพการทาํงาน และดา้นความเป็นอยู่

ส่วนตวัผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ขา้ราชการตาํรวจทีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระดบัชนั

ยศต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีสถานีตาํรวจภูธรเมืองตราด จงัหวดัตราดไม่แตกต่างกนั 

ส่วนขา้ราชการตาํรวจทีมีอายุ เงินเดือน และอายุราชการต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที

สถานีตาํรวจภูธรเมืองตราด จงัหวดัตราด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .  

ประเสริฐ  อุไร (2559) ศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานกรณีศึกษา 

บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน

บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกัด พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ  

 –  ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี อายงุาน -  ปี ตาํแหน่งงานเป็น

พนกังานระดบัผูป้ฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน ,  – ,  บาท ผลการศึกษาปัจจยัดา้นองค์กร

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ พนักงานบริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ในส่วนของปัจจยัคาํจุน และปัจจยัจูงใจ โดยรวมทงั  

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนักงาน  ดา้นประกอบดว้ย ) ดา้นความสุขในการทาํงาน ) ดา้นความคิดริเริมสร้างสรรค ์ ) 

ดา้นความมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมแรงจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 

วิธีดําเนินการวจิัย 

เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย 

เชิงสาํรวจ (Survey Research) และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา) จาํนวน  คน  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary source) โดยการนาํแบบสอบถาม

ไปสมัภาษณ์ประชากรคือ ขา้ราชการและลูกจา้งของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภมูิภาคที 15 

(จงัหวดัสงขลา) จาํนวน 154 คน 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิมเติม 

3. รวบรวมแบบสอบถามทีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสําหรับ

การวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จัยทาํการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 22.0) 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)สาํหรับวิเคราะห์เพือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย (X) 

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงานของขา้ราชการและลูกจา้งของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที 1 ด้านเพศ พบว่า ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  (จงัหวดัสงขลา) มีจาํนวนทงัหมด  คน ดา้นเพศ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ดา้นอาย ุพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง  -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .  ดา้นสถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด 

จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นตาํแหน่งงาน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นอายงุาน 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทาํงาน  –  ปี จาํนวน  คน  
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คิดเป็นร้อยละ .  และดา้นรายไดเ้ฉลียตอ่เดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้

ต่อเดือน ,  บาท ขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนที 2 ระดับความคิด เห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15 (จังหวดัสงขลา)  

มีองค์ประกอบ 8 ดา้น โดยผูวิ้จยัจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าเฉลีย (X) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (SD) พบวา่ระดบัคะแนนความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมในระดบั

มาก (X = 4.06) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสําเร็จในงาน 

ทีทําของบุคคล (X = 4.09) ด้านความมนัคงในการทาํงาน (X = 4.06) ด้านรายได้ค่าตอบแทน  

(X = 3.72) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน (X = 3.70) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 

(X = 3.53) และดา้นทีอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (X = 3.36) 

ดา้นความรับผิดชอบ (X = 3.17) และดา้นความกา้วหนา้ (X = 2.95) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจิัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการและลูกจา้งของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  (จังหวดัสงขลา) มีผูต้อบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน 154 คน 

ดา้นเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  ดา้นอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง  -  ปี จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นสถานภาพการสมรส พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพ

โสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดา้นตาํแหน่งงาน 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

ดา้นอายงุาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการทาํงาน  –  ปี จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  และด้านรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

มีรายไดต้่อเดือน ,  บาท ขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
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ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที  (จังหวัดสงขลา) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีอยู่ในระดับมาก คือ  

ดา้นความสําเร็จในงานทีทาํของบุคคล ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นรายไดค้่าตอบแทน 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ และดา้นทีอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความกา้วหนา้ 

ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

1. ด้านความสําเร็จในงานทีทําของบุคคล (Achievement) 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็นมาก 

อนัดบั 1 คือ ท่านสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขึนในขณะทีปฏิบตัิงานได้สําเร็จ ลุล่วง อนัดับ 2 คือ 

ท่านทาํงานทีรับผิดชอบและงานทีไดรั้บมอบหมายสําเร็จได้ตามเป้าหมาย และอันดับ 3 คือ  

ท่านรู้สึกภาคภมิูใจเมือผูบ้งัคบับญัชาแสดงใหเ้ห็นวา่พอใจในงานของท่าน ตามลาํดบั สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของเกศณรินทร์  งามเลิศ (2559) ศึกษาเรือง แรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้  

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็นมาก 

อันดับ 1 คือ ท่านได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับจากเพือนร่วมงาน อันดับ 2 คือ 

ผูบ้งัคบับญัชายอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ ทีท่านเสนอแนะ และอนัดบั 3 คือ ท่านไดรั้บคาํชมเชย

และความไว้วางใจจากผู ้บ ังคับบัญชาว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานทีได ้

รับมอบหมาย ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุษา  เฟืองประยูร (2558) ศึกษาเรืองปัจจัย 

ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี 

3. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็น

มากทีสุด อนัดบั 1 คือ ท่านพึงพอใจทีทาํงานโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ดจากหัวหน้างาน 
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ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง อนัดบั 2 คือ ท่านพึงพอใจทีไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานใหม่ ๆ และอนัดับ 3 คือท่านพึงพอใจทีมีอาํนาจในการตดัสินใจกับงานทีได้รับผิดชอบ 

ตามลาํดับ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของประเสริฐ  อุไร (2559) ศึกษาเรืองแรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

4. ด้านความก้าวหน้า (Advancement) 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็น

ปานกลาง อนัดบั 1 คือ หน่วยงานท่านพิจารณาการเลือนตาํแหน่งอย่างเป็นธรรม อนัดบั 2 คือ 

หน่วยงานท่านสนบัสนุนในดา้นการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพือเพิมพูนความรู้ และอนัดบั 

3 คือ หน่วยงานท่านสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพือเพิมวุฒิการศึกษาในการเลือนตาํแหน่งงาน 

ตามลาํดับ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของอุษา  เฟืองประยูร (2558) ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอท่าใหม่ 

จงัหวดัจนัทบุรี 

5. ด้านรายได้ ค่าตอบแทน 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็น

ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นมาก อนัดบั 1 คือ เงินเดือนที

ไดรั้บเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั อนัดับ 2 คือ สวสัดิการต่าง ๆ ทีท่านได้รับมีความ

เหมาะสม และอันดับ 3 คือ เงินเดือนทีได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานทีปฏิบัติ ตามลาํดับ  

ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอนุชิต  แยม้ยนืยง (2557) ศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจภูธรเมืองตราด จงัหวดัตราด 

6. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมอืพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดบัความคิดเห็นมาก 

อนัดบั 1 คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสามารถใหค้าํปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหา และขอ้ทีมีระดบั

ความคิดเห็นปานกลาง และอันดับ 2 คือ ผู ้บ ังคับบัญชาของท่านมีความเป็นกันเองกับ

ผูใ้ต้บังคบับัญชาทุกคนเท่าเทียมกัน ตามลาํดับ ซึงขัดแยง้กับแนวคิดของอนุชิต  แยม้ยืนยง 

(2557) ศึกษาเรืองแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการตาํรวจ สถานีตาํรวจภูธรเมืองตราด 

จงัหวดัตราด 
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7. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็นมาก 

อนัดบั 1 คือ เพือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือซึงกันและกนัเป็นอย่างดี อนัดับ 2 คือ ท่านและ

เพือนยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกันและกัน และอนัดับ 3 คือ ท่านและเพือน

ยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะกนัและกัน ตามลาํดบั ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ

บุษบา  เชิดชู (2556) ได้ศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินในเขตอาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

8. ด้านความมันคงในการทํางาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็นมาก

ทีสุด อนัดับ 1 คือ ท่านรู้สึกภูมิใจทีได้ทาํงานในหน่วยงานนี ขอ้ทีมีระดับความคิดเห็นมาก 

อนัดบั 2 คือ ท่านคิดวา่งานทีท่านทาํมีความมนัคง ไมถู่กไล่ออกจากงานโดยง่าย และอนัดบั 3 คือ 

ท่านรู้สึกเชือมนั และศรัทธาในองค์กรของท่าน ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุษบา  เชิดชู 

(2556) ไดศึ้กษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินใน

เขตอาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

1. ด้านความสําเร็จในงานทีทําของบุคคล  

สิงทีต้องปรับปรุง คือ การแก้ปัญหาทีเกิดขึนในขณะทีปฏิบัติงานได้สําเร็จ ลุล่วง 

กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัทีมากเนืองจากการแกปั้ญหาในขณะ

ปฏิบตัิงานเป็นสิงทีทา้ทายในการทาํงาน โดยลกัษณะงานการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจ

เงินแผ่นดินมกัพบเจอประเด็นทีน่าสนใจในการตรวจสอบอยู่เสมอ เมือผูต้อบแบบสอบถาม

สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้จะเกิดความภาคภมูิใจ  

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ การได้รับการยกย่องชมเชย และการยอมรับจากเพือนร่วมงาน 

กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีความภาคภูมิใจเมือไดรั้บการยกย่องชมเชย เมือปฏิบติังานได้

สําเร็จตามเป้าหมาย เพราะการปฏิบตัิงานความสําเร็จมกัจะมาจากการมีทีมงานทีดี แข็งแกร่ง 
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ดังนันการชืนชมซึงกันและกันจึงเป็นสิงดีทีสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม  

3. ด้านความรับผิดชอบ 

สิงทีต้องปรับปรุง คือ การทีมีความพึงพอใจทีทาํงานโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่าง

ใกลชิ้ดจากหัวหน้างาน กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมกัพึงพอใจทีจะมีอิสระในแนวความคิด 

หลกัการ รวมไปถึงความรู้สึกอิสระในการทาํงานทีปราศจากหรือมีการควบคุมกรอบแนวคิด 

ในการทาํงานจากผูบ้งัคบับญัชา  

4. ด้านความก้าวหน้า  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ การพิจารณาการเลือนตาํแหน่งอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ ปัจจุบนั

การเลือนตาํแหน่งใชวิ้ธีการสอบแข่งขนั หากผูส้อบมีความพร้อมทางดา้นความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ก็ยอ่มมีโอกาสในการไดรั้บการพิจารณาการเลือนตาํแหน่ง  

5. ด้านรายได้ ค่าตอบแทน  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ การไดรั้บเงินเดือนทีมีความเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั 

กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากในประเด็นดงักล่าวเนืองจาก

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีสวสัดิการทีขา้ราชการทุกคนไดรั้บ นอกเหนือจากเงินเดือน คือ 

ค่าตอบแทนพิเศษ ซึงได้รับไม่เท่ากันแล้วแต่ตําแหน่งของบุคลากรนัน ๆ จึงเป็นการสร้าง 

แรงดึงดูดและแรงจูงใจให้บุคคลภายนอกอยากเขา้มาทาํงานกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  

6. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถใหค้าํปรึกษา และช่วยแกไ้ขปัญหา กล่าวคือ 

ปัจจุบนัสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผูบ้งัคบับญัชาทีเลือนระดบัมากจากบุคลากรภายใน 

100% ไม่มีการรับโอนบุคลากรจากภายนอกมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา ทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่

มีความรู้ ความสามารถ ประสบการทีสามารถให้คาํแนะนาํ ปรึกษาและช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ 
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7. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ เพอืนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี กล่าวคือ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากในประเด็นดงักล่าวเนืองจากการทาํงาน

ในบรรยากาศทีมีการช่วยเหลือซึงกนัและกนัเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ  

8. ด้านความมันคงในการทํางาน  

สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ การทีมีความรู้สึกภูมิใจทีไดท้าํงานในหน่วยงานนี กล่าวคือ ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความภาคภูมิใจทีไดท้าํงานในหน่วยงานนี ทาํให้มีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที 15 (จังหวดัสงขลา) ควรส่งเสริมประชาสัมพนัธ์

หน่วยงานให้บุคคลภายนอกรู้จกั และรับทราบบทบาทและหน้าที สวสัดิการ รายได ้และสิทธิ

ประโยชน์จากการทาํงานกบัสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  

บรรณานุกรม 

เกศณรินทร์  งามเลิศ. ( ) แรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า.  การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

บุษบา  เชิดชู. ( ) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใน

เขตอาํเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษนีรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยับูรพา. 

ประเสริฐ  อุไร. ( ) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานกรณีศึกษา บริษทั เอจีซี ออโต

โมทีฟ (ประเทศไทย) จาํกดั. สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัเกริก.  

อนุชิต  แยม้ยืนยง. ( ) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจสถานีตาํรวจภูธรเมือง

ตราด จงัหวดัตราด. งานนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา. 

อุษา  เฟืองประยูร. ( ) ปัจจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในเขตอํา เภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุ รี .  วิทยานิพนธ์  

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 


