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บทคัดย่ อ
1

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาปั จจัยทีมี
ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานีและเพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การ
บริ ห ารส่วนตํ าบลในเขตจังหวัดอุด รธานีจํา แนกตาม
ปั จจัยส่วนบุค คล กลุ่ม ตัว อย่างทีใช้ ใ นการวิจัยได้ แ ก่
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ระดับสายผู้บริ หาร และระดับสายผู้
ปฏิบตั ิ จํานวน 181 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และสถิ ติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
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ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานีพบว่า
แรงจู ง ใจในด้ า นปั จ จัย จูง ใจและปั จ จัย คํ าจุน ในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก ทัง 2 ด้ า น เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น
พบว่า แรงจูงใจในด้ านปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ใน
ระดั บ มากทั ง 5 ด้ าน เรี ยงตามลํ า ดั บ คื อ ด้ าน
ความสํ า เร็ จในการทํ า งานลั ก ษณะงานที ปฏิ บั ติ
ความก้ าวหน้ าในการทํางาน ความรับผิดชอบงาน และ
การยอมรั บ นั บ ถื อ และด้ านปั จจั ย คํ าจุ น ในการ
ปฏิบัติงาน ในระดับมาก 5 ด้ า น เรี ย งตามลําดับ คื อ
ด้ า นความมันคงในงาน ความสัม พัน ธ์ กับ ผู้ร่ ว มงาน
นโยบายและการบริ หาร การปกครองบังคับบัญชา และ
สภาพการทํางาน ส่วนด้ านเงินเดือน อยู่ในระดับปาน
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กลาง 2.เปรี ยบเทีย บแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี จํ า แนกตามปั จ จัย ส่ว น
บุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานที
ปฏิบตั ิ อายุราชการ พบว่า เพศ และระดับการศึกษา
ต่ า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ
ตํ า แหน่ ง งานที ปฏิ บัติ และอายุ ร าชการ ต่ า งกั น มี
แรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ป ฏิบัติ งาน
ด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในเขตจั ง หวัด
อุดรธานี ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน, บุคลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี

ABSTRACT
This research was aimed to study factors
affecting job motivation of accounting staff in
Subdistrict Administration Organizations (SAOs)
in Udon Thani province, and to compare their
levels of job motivation with reference to their
demographic characteristics. Samples included
181 accounting staff, either in management or
operational level, of subdistrict administrative
Organizations in Udon Thani province using
questionnaire technique in collecting data, and
statistical analysis tools in use included
percentage, frequencies, means, standard
deviations, T-test and F-test.

Findings revealed the following: 1. Regarding
factors affecting levels of job motivation among
accounting staff of SAOs in UdonThani province
in general, it was found that job motivation, in
both terms of motivators and hygiene factors, was
found to be at a high level. Considering each
aspect, all 5 motivators were found to be at a high
level, and their ranks in descending order were
job achievement, work itself, advancement,
responsibility, and recognition. There were 5
hygiene factors found to be at a high level, and
their rank in descending order were security,
interpersonal relationship, policy and
administration, supervision, and work conditions,
while salary was found to be at a moderate level.
2. Regarding the comparison of levels of job
motivation among accounting staff of SAOs in
UdonThani province classified by their
demographic characteristics, which were
genders, age range, education level, job position
and years of service, it was found that levels of
job motivation among those of different genders
and education levels in general were not different,
while levels of job motivation varied among those
of different age ranges, positions and years of
service at significance level of 0.05.
Keywords: Job motivation, accounting staff
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บทนํา
มนุษย์ เป็ นทรั พยากรทีสําคัญ ทีสุดในการบริ หาร
ขององค์ การ เป็ นทรัพยากรทีมีชีวิตจิตใจ มีความรู้ สึก
นึกคิด ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญในงาน
และทัก ษะที แตกต่ า งกัน ซึ งมนุษ ย์ แ ต่ ล ะคนต่า งก็ มี
ความต้ องการทีไม่เหมือนกัน เปลียนแปลงตลอดเวลา
และมีความรู้ ความสามารถทีจะพัฒนาได้ ตลอดเวลา
อย่างทีไม่มีทีสินสุด องค์การจะต้ องกําหนดกลยุทธ์ ใน
การจูงใจทรัพยากรมนุษย์ขึนมาให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการบุคลากร จึงควรให้ ความสําคัญกับการจูงใจ
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ เพื อเกิ ดการพัฒ นาองค์ ก ารให้ เ กิ ด
ประสิท ธิ ภ าพสูง สุด และการที องค์ ก รจะสามารถนํ า
ศักยภาพในแต่ละบุคคลออกมาได้ อย่างเต็มทีนัน ต้ อง
ใช้ กลยุทธ์ จิตวิทยา หรื อต้ องใช้ แรงจูงใจ ซึงแรงจูงใจมี
ความจําเป็ นและสําคัญกับองค์การต่าง ๆ ทุกองค์การ
ถ้ าองค์กรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยู่ในระดับสูงเสมอก็
จะมีความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง มีความ
อดทน มีปัญหาขัดแย้ งกับเพือนร่ วมงานน้ อยมาก และ
ไม่คิดหนีงาน
องค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินรูปแบบหนึง มีการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริ หาร การจัดบริ การสาธารณะ การบริ หารงาน
บุค คล การเงิ น และการคลัง เป็ นต้ น สํา หรั บระบบ
การเงิ น การคลั ง องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บล ถู ก
กํ าหนดให้ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
หนัง สือ สังการต่า ง ๆ ที กระทรวงมหาดไทยกํ า หนด
เช่น การปฏิบตั ิงานทางการเงิน การคลัง จะต้ องถือ
ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรั บ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ. 2547 และที
แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2548 การจัดทํารายงาน

229

ทางการเงิ น จะต้ อ งถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บกรมการ
ปกครองว่ า ด้ ว ยการบัน ทึก บัญ ชี การจัด ทํ า ทะเบี ย น
และรายงานการเงิ นขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น
พ.ศ. 2543
ด้ านการบัญชี เมือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน มี
รายการรับหรื อการจ่ายเงิน เกิดขึนทุกครังจะต้ องมีการ
บันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย บัญชี
แยกประเภท ทะเบียนทีเกียวข้ องและจัดทํารายงานรับ
จ่ายเงิน ตลอดจนงบการเงินตามทีระเบียบกําหนด เพือ
ทําให้ ทราบถึงการบริ หารงบประมาณ การใช้ จ่ายเงิ น
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ นเป็ นไปโดยถูก ต้ อ ง
หรื อ ไม่ และเพื อให้ ผ้ ูบ ริ ห ารสามารถทราบถึ ง ฐานะ
การเงินการคลัง เพือใช้ ในการวางแผนและควบคุมการ
ใช้ จ่ายเงินให้ มีประสิทธิ ภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที
กําหนดไว้
กองตรวจสอบระบบการเงิ น บัญ ชี ท้ อ งถิ น กรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ น ได้ ยกตั ว อย่ า งกรณี
ข้ อบกพร่องทีตรวจพบ ด้ านบัญชี ซึงจากการตรวจสอบ
การจัดทําบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพบว่า
การบันทึกบัญชีสมุดเงิ นสดรับ สมุดเงินสดจ่าย บัญชี
แยกประเภท และทะเบีย นทีเกี ยวข้ องไม่เป็ นปั จจุบัน
หรื อจั ด ทํ า ไว้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ จั ด ทํ า ตามแบบที กํ าหนด
เนืองจากกรณี ทีเจ้ าหน้ าทีผู้รั บผิดชอบไม่จัด ทําบัญ ชี
และงบการเงิ น ให้ ถูก ต้ อ งครบถ้ ว น และเป็ นปั จ จุบัน
นอกจากจะเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ และหนังสือ
สังการของทางราชการแล้ ว ยัง ส่ง ผลกระทบต่อ การ
บริ หารงานตามอํานาจหน้ าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน ซึงมาตรฐานของการบัญชีถกู ต้ องครบถ้ วน และ
เป็ นปั จจุบนั เพือใช้ เป็ นเครื องมือในการควบคุม กํากับ
ดูแล และเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ บู ริ หารท้ องถินตัดสินใจในการ
อนุมัติ อนุญาต เพือบริ หารกิ จการต่าง ๆ ขององค์ กร
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ปกครองส่ ว นท้ องถิ นตามอํ า นาจหน้ าที (คู่ มื อ การ
ปฏิบตั ิงานและการตรวจสอบด้ านงบประมาณ การเงิน
และการคลัง ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ อ งถิ น, 2557,
หน้ า 26, 28)
ดังนัน เพือให้ บคุ ลากรทีปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีของ
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บล ปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดข้ อบกพร่ องน้ อยทีสุด ควรมีการสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เพือให้ เกิดความพึงพอใจ มี
ความสุข ในการปฏิ บั ติ ง าน เพราะหากบุ ค ลากรที
ปฏิบตั ิงานด้ านนี ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จะมี
ผลต่อข้ อบกพร่ องในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะข้ อมูล
ทางบัญชีทีไม่ครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นปั จจุบนั มีผล
ต่อระบบการบัน ทึกบัญชี ที ดีขององค์ การบริ หารส่ว น
ตําบล ส่งผลต่อข้ อมูลทางการเงิน ซึงใช้ ในการบริ หาร
งบประมาณ การวางแผนและควบคุมการใช้ จ่ายเงิ น
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลให้ มีประสิทธิภาพได้
จากเหตุผลทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี” เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิ บัติ ง านและเปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ผลลัพธ์ทีได้ จากการวิจยั สามารถนํามาเป็ น
ข้ อมู ล ในการสร้ างแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี เพือเพิมแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานสูงขึนอันจะทําให้ บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ าน
บัญชีมงุ่ มันทีจะปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและ
มีประสิทธิ ภาพ ลดข้ อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานด้ าน
บัญชี ทีมีการบันทึกบัญชี ทีไม่เป็ นปั จจุบัน ไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ตามแบบทีกําหนด และใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ มีประสิทธิ ภาพ
เพิมมากขึน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
2. เพือเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี จํ า แนกตามปั จ จัย ส่ว น
บุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ที ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จ ั ย ค รั งนี
เป็ น ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ านบัญชี ร ะดับ สายผู้บ ริ หาร และ
ระดับ สายผู้ป ฎิ บัติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี จํานวนทังสิน 327 คน
กลุ่ มตั ว อย่ าง เป็ นผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านบั ญ ชี
ระดับ สายผู้บ ริ ห าร และระดับ สายผู้ป ฎิ บัติ องค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี จํานวน 181
คน โดยใช้ ตารางกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของเครจซี
และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้ างถึงใน
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั
2.1 ตัว แปรอิ ส ระ ได้ แก่ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานที
ปฏิบตั ิ อายุราชการ
2.2 ตั ว แปรตาม ได้ แก่ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย
1) ปั จจัยจูงใจ ได้ แก่ ความสําเร็ จในการ
ทํา งาน การยอมรั บ นับ ถื อ ลัก ษณะของงานที ปฏิ บัติ
ความรับผิดชอบในงาน ความก้ าวหน้ าในการทํางาน
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2) ปั จจัยคําจุน ได้ แก่ นโยบายและการ
บริ หาร การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา ความสั ม พั น ธ์
ผู้ร่วมงาน เงินเดือน สภาพการทํางานและความมันคง
ในงาน
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ช่วงเวลาทีทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือระหว่าง
เดือนมิถนุ ายน – กรกฎาคม 2558

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จัย ครั งนี เป็ นการวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) ทีมุ่งเน้ นศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือในการ
เก็บข้ อมูล ซึงวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
1. เครื4องมือที4ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยสร้ างเครื องมือขึนโดยการศึกษาค้ นคว้ า
และดัด แปลงจากหนัง สื อ เอกสาร วารสาร ตํ า รา
แน ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ละ ง าน วิ จั ย ต่ า ง ๆ ผู้ วิ จั ย ใ ช้
แบบสอบถาม เ ป็ น เ ค รื อ ง มื อ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล
โดยออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที4 1 แบบสอบถามเกียวกับข้ อมูลทัวไป
ส่ว นบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงานทีปฏิบตั ิ และอายุราชการ
เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที4 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับ
แรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ป ฏิบัติ งาน
บัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
ซึ งมี ล ัก ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวัด ระดับ
ความคิดเห็น แบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale)
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ตอนที4 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกียวกับเกียวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานบัญชีองค์การ
บริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ลใ น เ ข ต จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี เ ป็ น
แบบสอบถามปลายเปิ ด
2. การสร้ างเครื4องมือ
1) ทบทวนวรรณกรรมเกียวกับแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร นิยามคําศัพท์ และงาน วิจยั เกียวข้ องกับปั จจัย
ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และแรงใจจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เพือหาแนวทางในการกําหนดรู ปแบบ
ของแบบสอบ และข้ อคําถาม
2) นําแบบสอบถามให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จํานวน 3
ท่า น ตรวจสอบคุณ ภาพในด้ า นความเที ยงตรงของ
เนือหา ด้ วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
3) นําแบบสอบถามทีได้ ปรับปรุ งแก้ ไปแล้ วไป
ทดลองใช้ (Try out) จํ านวน 45 ชุด นําข้ อมูลทีเก็ บ
รวบรวมมาได้ ทังหมดวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื อมัน
(Reliability) โดยหาค่ า สัม ประสิ ท ธิy ข องความคงที
ภายในตามวิธีของ Cronbach (1974) โดยค่าสัมประสิทธิy
แอลฟา (Coefficient Alpha) โดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ผลการหาความเชื อมันของแบบสอบถามได้ ผ ลการ
วิเคราะห์ .980
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
นําแบบสอบถามส่งไปรษณีย์ถึงกลุ่มตัวอย่าง
และให้ สง่ กลับภายใน 7 วันนับแต่วนั ได้ รับแบบสอบถาม
และดําเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองในกรณี
แบบสอบถามไม่ตอบกลับมาภายในระยะเวลากําหนด
จากนันผู้วิ จัย ทํา การรวบรวมข้ อมูล ตรวจสอบความ
เรี ยบร้ อยและทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตอ่ ไป

232

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4. สถิติท4 ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา ได้ แก่ การ
แจกแจงความถี (Frequency) ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) T-test , F-test หรื อการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลของของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตํา บลในเขตจัง หวัดอุดรธานี ผลการวิ เ คราะห์ พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ
ระหว่าง 36 – 40 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
มีตําแหน่งงานทีปฏิบัติอยู่ในระดับ สายปฏิบัติ และมี
อายุราชการ 5 – 10 ปี
แรงจูงใจในด้ านปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี อยู่ใ นระดับ มาก เมื อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าแรงจูงใจในด้ านปั จจัยจูง
ใจในการปฏิ บัติ ง านทุก ด้ า นอยู่ใ นระดับ มาก ได้ แ ก่
ด้ านความสําเร็ จในการทํางานมากทีสุด รองลงมาคือ
ลัก ษณะงานที ปฏิ บัติ ค วามก้ าวหน้ าในการทํ า งาน
ความรับผิดชอบในงาน และการยอมรับนับถือ
แรงจูงใจในด้ านปั จจัยคําจุนในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับมาก โดยเมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าแรงจูงใจในด้ านปั จจัยคํา
จุนในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านความ
มันคงในงาน ความสัมพันธ์ กบั ผู้ร่วมงานนโยบายและ
การบริ หาร การปกครองบังคับบัญชา สภาพการทํางาน

และแรงจูงใจในด้ านปั จจัยคําจุนในการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับปานกลาง ได้ แก่ เงินเดือน
การเปรี ยบเที ยบแรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยจําแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล พบว่า
1. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ทีมีเพศแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้ านบัญชี ในภาพรวมและ
รายด้ านไม่แตกต่างกัน
2. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ทีมีอายุแตกต่างกัน มี
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ านบั ญ ชี ใ นภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือ
พิ จ ารณารายด้ า น พบว่า บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า น
บัญชีทีมีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 รวม 4 ด้ าน
คือ ด้ านการยอมรับนับถือ ด้ านความรับผิดชอบในงาน
ด้ านความก้ าวหน้ าในการทํางาน ด้ านนโยบายและการ
บริ หาร และไม่แตกต่างกัน ในด้ านความสําเร็ จในการ
ทํา งาน ด้ า นลัก ษณะงานที ปฏิ บัติ ด้ า นการปกครอง
บัง คับ บัญ ชา ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ ผู้ร่ ว มงาน ด้ า น
เงินเดือน ด้ านสภาพการทํางาน และด้ านความมันคง
ในงาน
3. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ทีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี ที มี ร ะดับ การศึ ก ษา
แตกต่างกันมี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 รวม 4 ด้ าน คือ ด้ าน
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ความสําเร็ จในการทํางาน ด้ านการยอมรั บ นั บ ถื อ
ด้ านความก้ าวหน้ าในการทํางาน ด้ านนโยบายและการ
บริ หาร และไม่แตกต่างกัน ในด้ านลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
ด้ านความรั บผิดชอบในงาน ด้ านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้ านความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน ด้ านเงินเดือน
ด้ านสภาพการทํางาน และด้ านความมันคงในงาน
4. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หาร
ส่ว นตํ า บลในเขตจังหวัดอุดรธานี ทีมี ตํา แหน่ง งานที
ปฏิบัติ แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้ า น
บัญชีในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที ระดับ .05 เมื อพิ จ ารณารายด้ า น พบว่า บุค ลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีทีมีตําแหน่งงานทีปฏิบตั ิแตกต่าง
กัน มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05ทุกด้ าน
5. บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หาร
ส่ว นตํ า บลในเขตจั ง หวัด อุด รธานี ที มี อ ายุร าชการ
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 เมือพิจารณารายด้ าน พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ านบัญชีทีมีอายุราชการแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ .05
รวม 9 ด้ าน คือ ด้ านความสําเร็ จในการทํางาน ด้ าน
การยอมรับนับถือ ด้ านลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ด้ านความ
รั บ ผิ ด ชอบในงาน ด้ านความก้ าวหน้ า ในการทํ า งาน
ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ
ผู้ร่วมงาน ด้ านเงินเดือน ด้ านสภาพการทํางาน และไม่
แตกต่างกัน ในด้ านการปกครองบังคับบัญชา และด้ าน
ความมันคงในงาน
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อภิปรายผล
จากการผลการศึก ษาที ได้ ผู้วิ จัย สามารถนํ า มา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดงั นี
1. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานีประกอบไปด้ วยปั จจัยจูงใจ
และปั จจัยคําจุน พบว่า
1.1 ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วน
ตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี โดยรวมทังสองปั จ จัย
ได้ แก่ ปั จ จั ย จู ง ใจ และปั จจั ย คํ าจุ น บุ ค ลาก ร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี เห็นว่า ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคําจุนมี
ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดับ มาก
สามารถอภิปรายผลได้ ว่า บุค ลากรผู้ปฏิ บัติงานด้ า น
บัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
มีความเห็นว่า การปฏิบตั ิงานทีมีความมันคงในอาชีพ
ทํางานทีรั บผิดชอบและงานทีได้ รับ มอบหมายสําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ ได้ รับคําชมเชยและแสดงความยินดี
จากผู้บังคับ บัญ ชาและเพื อนร่ วมงานเมื อปฏิ บัติ งาน
สําเร็ จ มีความก้ าวหน้ าในการทํางาน โดยองค์กรมีการ
สนั บ สนุ น พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะในงาน เช่ น การ
ฝึ กอบรม สัม มนาเพื อเพิ มความรู้ ประกอบกับ มี ก าร
ชีแจงนโยบายให้ ทราบอย่างทัวถึง รวมทังมีการกําหนด
หน้ า ที ความรั บ ผิ ดชอบตรงกับ ความรู้ ความสามารถ
และความถนัด และที สํา คัญ ผู้บัง คับ บัญ ชามี ค วาม
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที มีการมอบหมายงานให้
รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเสมอภาค และความสัม พั น ธ์ กั บ
ผู้ร่วมงาน มีความเป็ นมิตรต่อกันสามารถช่วยเหลือซึง
กันและกันได้ ซึงจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้ บุคลากร
เกิ ดขวัญและกําลังใจ และก่อให้ เกิ ดแรงจูงใจต่อการ
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ปฏิ บั ติ ง าน ในขณะเดี ย วกั น หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี
หลักเกณฑ์ในการเลือนตําแหน่งสูงขึนทีชัดเจน และมี
การชมเชยและแสดงความยินดีจากผู้บงั คับบัญชาและ
เพือร่วมงานเมือปฏิบตั ิงานสําเร็ จ ยิงจะเป็ นการส่งเสริ ม
ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ขวัญ และกํ า ลัง ใจ อัน ส่ ง ผลให้ เกิ ด
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว า ม รู้
ความสามารถยิงขึน ซึงสอดคล้ องกันแนวคิดทฤษฎีสอง
ปั จ จั ย ข อ ง เฮอร์ ส เบอร์ ก (Frederick Herzberg)
เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั จจัยทีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ า นบัญ ชี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในเขตจั ง หวัด
อุด รธานี ด้ า นความสํา เร็ จ ในการทํ า งาน โดยรวมมี
ค่าเฉลียสูงสุด ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทีเป็ น
เช่ น นี อภิ ป รายได้ ว่า บุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี มี
ความเห็นว่า ปั จจัยด้ านความสําเร็ จในการทํางาน เป็ น
ปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิของตนเอง ทังนี
อาจเป็ นเพราะว่า ทํางานทีรับผิดชอบและงานทีได้ รับ
มอบหมายสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ สามารถแก้ ปัญหาที
เกิ ด ขึ นในขณะที ปฏิ บั ติ ง านได้ สํ า เร็ จ เมื อผลการ
ปฏิบตั ิงานออกมาประสบความสําเร็ จลุลว่ งเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที วางไว้ จะทํา ให้ เกิ ดความภาคภูมิ ใจและ
ส่งผลให้ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึงสอดคล้ อง
กั บ ง า น วิ จ ั ย ข อ ง อทิ ต ยา เสนะวงศ์ (2555) ได้
ทํ า การศึ ก ษา เรื อง ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ทํางานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการและระดับหัวหน้ า
งานทีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหา
วิทยา M ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับ ความคิ ด เห็ น
เกียวกับปั จจัยจูงใจในการทํางาน ความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ความสํา เร็ จในการทํา งาน
การได้ รับความยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบในงาน

ความมันคงในการทํ า งาน 2) ระดั บ ความคิ ด เห็ น
เกียวกับปั จจัยจูงใจในการทํางาน ความคิดเห็นโดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้ แก่ ลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ
ความรับผิดชอบในงาน ความก้ าวหน้ าในการทํางาน
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อมรภพ อะมริ ต (2552) ได้
ทํ า การวิ จั ย เรื องการเสริ มสร้ างแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานศึกษาเฉพาะกรณีบริ ษัทสามมิตรมอเตอร์ ส
แมนูแ ฟคเจอริ ง จํ า กัด (มหาชน) ผลการวิ จัย พบว่ า
พนัก งานบริ ษั ท สามมิ ต รมอเตอร์ ส แมนู แ ฟคเจอริ ง
จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยู่
ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาตามรายข้ อพบว่า มี
ความพึงพอใจในระดับมาก ได้ แก่ ด้ านความสําเร็ จใน
การทํางาน, ด้ านความรั บผิดชอบ, ความพึงพอใจใน
การระดับปานกลาง ได้ แก่ ด้ านการได้ รับการยอมรับนับ
ถือ, ด้ านลักษณะของงานทีปฏิบตั ิ, ด้ านความก้ าวหน้ า
ในการทํางาน, ด้ านความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน, ด้ านค่าตอบแทน, ด้ านความมันคงใน
การทํางาน, ด้ านสวัสดิการ, ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา, ด้ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพื อน
ร่วมงาน, ด้ านนโยบายการบริ หาร
ส่วนปั จจัยทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วน
ตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานีด้านเงินเดือน โดยรวมมี
ค่าเฉลียตําสุด ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที
เป็ นเช่นนีอภิปรายได้ วา่ บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี มี
ความเห็นว่า ปั จจัยด้ านเงินเดือน เป็ นปั จจัยทีมีผลต่อ
แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านของตนเอง ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่าเงินเดือนทีได้ รับจากการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัย
ที สํ า คั ญ ที ต้ องนํ าไปใช้ จ่ า ยใน การดํ า รงชี พใ น
ชีวิตประจําวัน การพิจารณาปรับเงินเดือนไม่เหมาะสม
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กับผลงาน อัตราเงินเดือนทีบุคลากรได้ รับอยู่ในปั จจุบนั
ไม่ ส อดคล้ อ งกับ คุณ วุฒิ แ ละสภาพเศรษฐกิ จ ที มี ค่ า
ครองชีพทีสูงขึน ทําให้ รายได้ คือ เงิ นเดือนทีได้ รับไม่
เพียงพอต่อการใช้ จ่ายในครอบครัวไม่เหมาะกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
นริ นทร์ จันทน์หอม และสิทธิชยั ตันศรี สกุล (2557) ได้
ศึก ษาเรื อง แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ งานของพนัก งาน
ธนาคารออมสิน สาขาในสัง กัด ธนาคารออมสิน เขต
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน
สาขาในสัง กัด ธนาคารออมสินเขตกาฬสิน ธุ์ มี ระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน
โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย ได้ ดงั นี ด้ าน
ความสําเร็ จ ในตําแหน่งหน้ าที ด้ านการยอมรับนับถือ
และด้ านเงิ นเดือนและผลประโยชน์เกื อกูล และศิวิไล
กุลทรัพย์ศทุ รา (2552) ได้ ทําการวิจยั เรื อง แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท
เอนยิเนียริ ง (1964) จํากัด ผลวิจัยพบว่า 1) พนักงาน
บริ ษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ ง (1964) จํากัด มี
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากมีจํานวน 2 ด้ าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมาก
ไปหาน้ อย คือ ด้ านความสําเร็ จของงาน ด้ านลักษณะ
ของงาน อยู่ในระดับปานกลางมีจํ านวน 3 ด้ า น โดย
เรี ยงลํ า ดั บ ค่ า เฉลี ยจากมากไปหาน้ อย คื อ ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้ านสภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้ านความก้ าวหน้ าและความมันคงในงาน
ส่วนด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ อยูใ่ นระดับน้ อย
2. จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
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จังหวัดอุดรธานี ทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้ านบัญชีตามปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
2.1 เพศ และระดับการศึก ษา ของบุค ลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานีทีแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้ านบัญชี ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้ อง
ตามสมมติ ฐ าน ทังนี อาจเป็ นเพราะการปฏิ บัติ ง าน
ขึ นอยู่กับ ความสามารถของตัว บุค คลและงานที ได้
ปฏิบตั ิ โดยอาศัยประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงาน และ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง าน ซึ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ได้ ทําการศึกษา
เรื อง ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการทํ า งานของ
บุคคลากรระดับปฏิบตั ิการและระดับหัวหน้ างานทีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมหาวิทยา M ซึง
ผลวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีลกั ษณะส่วนบุคคลด้ านเพศ
ทีแตกต่างกันมีผลต่อระดับปั จจัยจูงใจ ในการทํางานที
ไม่แตกต่างกัน และศิวิไล กุลทรัพย์ศุทรา (2552) ได้
ทํ า การวิ จั ย เรื อง แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานบริ ษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ ง (1964)
จํากัด ผลวิจัยพบว่า พนักงานบริ ษัท เอ.เอส.แอสโซซิ
เอทเอนยิ เ นี ย ริ ง (1964) จํ า กั ด ที มี เ พศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อายุงานต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานไม่แตกต่างกัน และโชติกา
ระโส (2555) ได้ ทํ า การวิ จั ย เรื อง แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผลการวิ จัย พบว่า บุค ลากรเพศชายและเพศหญิ ง มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและในแต่ละด้ านไม่
แตกต่างกัน และบุคลากรทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 อายุ ตํ า แหน่ ง งานที ปฏิ บั ติ และอายุ
ราชการ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้ านบัญชี องค์ การ
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บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานีทีแตกต่างกัน มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชีแตกต่างกัน
ซึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน ทังนีอาจเป็ นเพราะ เกิ ด
จากลัก ษณะการปฏิ บัติ ง านของแต่ล ะบุค คลมี ความ
แตกต่ า งกั น ต้ องอาศั ย ความถนั ด การใช้ ทั ก ษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง านเพื อ
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ได้ ทําการศึกษาปั จจัย
ที มี ผ ลต่อ แรงจูง ใจในการทํ า งานของบุค ลากรระดับ
ปฏิ บัติ ก ารและระดับ หัว หน้ า งานที คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยา M ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากรทีมีลกั ษณะส่วนบุคคลด้ านอายุ, ระดับ
การศึ ก ษา, สถานภาพการทํ า งาน, ระยะเวลาที
ปฏิ บัติ ง าน, สายงาน, เงิ น เดื อ นและสถานภาพ ที
แตกต่างกันมีผลต่อระดับปั จจัยจูงใจในการทํางานที
แตกต่างกัน บุคลากรทีมีลกั ษณะส่วนบุคคลด้ านอายุ,
ระดับการศึกษา, สถานภาพการทํางาน, ระยะเวลาที
ปฏิ บัติ ง าน, สายงาน. เงิ น เดื อ นและสถานภาพ ที
แตกต่างกันมีผลต่อระดับปั จจัยคําจุนในการทํางานที
แตกต่ า งกั น และ ภุ ม ริ นทร์ ทวิ ช ศรี (2552) ได้
ทําการศึกษาเรื องความคาดหวังและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติของพนักงาน บริ ษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกม
เบิ ล เมนูแ ฟคเจอริ ง ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ส่ว น
บุคคลด้ านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่งงานและรายได้ ทีแตกต่างกัน
มีความหวังในการทํางานแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1) ด้ านทีมีคา่ เฉลียสูงสุด ซึงมีคา่ แปลผลอยูใ่ น
ระดับมาก คือ ด้ านความสําเร็ จในการทํางาน ดังนัน
ผู้ บริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด
อุด รธานี ควรส่ง เสริ ม ให้ บุค ลากรมี ส่ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจและแก้ ปัญหามีอิสระในการปฏิบตั ิงาน ซึงจะ
ทํ า ให้ ง านที รั บ ผิ ด ชอบและได้ ม อบหมายสํา เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์สามารถแก้ ปัญหาทีเกิดในการปฏิบตั ิงาน
และมี ค วามรู้ สึ ก พอใจในงานที ปฏิ บั ติ จ นประสบ
ความสําเร็ จ
2) ด้ านทีมีคา่ เฉลียตําสุด ซึงมีคา่ แปลผลอยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง คื อ ด้ า นเงิ น เดื อ น ดัง นัน ผู้บ ริ ห าร
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ควร
พิจารณา การเลือนขันเงินเดือนให้ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถกับ ตํ า แหน่ง งาน มี ก ารปรั บ เงิ น เดื อ น
อย่างสมําเสมอและเหมาะสม ให้ บคุ ลากรมีความพอใจ
กั บ ผลการเลื อนขันเงินเดือน และจัดให้ มีสวัสดิการ
ต่าง ๆ ทีได้ รับให้ เหมาะสมแก่บคุ ลากร
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังA ต่ อไป
1) ควรศึกษาวิจัยเรื อง การเพิมประสิทธิ ภาพ
การปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี
องค์ การบริ การส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี เพือ
นํ า มาปรั บ ปรุ งและเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2) การวิจยั ในครังนีเป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจ ใน
การศึกษาครังต่อไป ควรทําการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านในเชิ ง คุ ณ ภาพ เพื อให้
สามารถทราบข้ อมูลในเชิงลึก และนํามาเปรี ยบเทียบ
กับผลการศึกษาในครังนี ซึงจะสามารถรับทราบข้ อมูล
ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษามากยิงขึน
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