แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สานักงานการคลัง
สังกัดกองอานวยการกลาง สภากาชาดไทย
สุพชั รี ใจชื่นดี*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาระดั บแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ า ที่
สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยการกลาง สภากาชาดไทยและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยการกลาง สภากาชาดไทย จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ เจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวย
กลาง สภากาชาดไทย จานวน 89 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทาการทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ าน พบว่า
มี แ รงจู ง ใจอยู่ ใ นระดั บ มาก 9 ด้ า น ได้ แ ก่ ความมั่ น คงในงาน ต าแหน่ ง งาน ชี วิ ต ส่ ว นตั ว
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ ว มงาน ความสัมพั นธ์กับผู้ใต้ บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ ความรับผิดชอบ การประสบผลสาเร็จในหน้ าที่การงาน การควบคุมการบังคับบัญชา
และมีแรงจู งใจอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้ าน ได้ แก่ สถานภาพในการทางาน ความสัมพั นธ์กับ
หัวหน้ างาน การได้ รับการยกย่องนับถือลั กษณะของงานความก้ าวหน้ าในการทางานและเงินเดือน
และสวัสดิการ
2. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยการกลาง
สภากาชาดไทยที่มี เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ตาแหน่ งงาน อายุ งาน และรายได้ ต่อ เดื อน ที่
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. บทนา
การบริ ห ารในหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารทุ ก ประเภท ทุ ก ขนาด จะบรรลุ ผ ลส าเร็จ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ ต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย คน (Man) เงิ น (Money)
อุปกรณ์เครื่องมือ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) (วัฒนา โถสุวรรณ, 2546,
น. 46) มนุ ษย์เป็ นทรั พยากรที่สาคัญที่สุดในการบริ หารขององค์การซึ่งมนุ ษย์แต่ ละคนต่างก็มี
ความต้ องการที่ไม่เหมือนกัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความรู้ความสามารถที่จะพั ฒนาได้
ตลอดเวลาอย่ า งไม่ มีท่ีส้ ิน สุด ดั งนั้ น ในการบริ หารบุ คลากรจะต้ อ งตอบสนองความต้ อ งการที่
หลากหลายของมนุษย์ โดยการปรับกลยุทธ์ทางการบริหารและแสวงหาโอกาสให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ ว่าคุณค่าของมนุ ษย์จะเป็ นสิ่งที่จับต้ องไม่ได้ และไม่สามารถใช้
หลั ก เกณฑ์ก าหนดคุ ณ ค่ า เช่ น เดี ย วกับ การบริ ห ารสิน ค้ า การบริ ห ารงานหรื อ การบริ ห ารทาง
เทคโนโลยี เพราะคุณค่ าของคนอยู่ท่คี วามรู้ ทักษะ และความสามารถของแต่ละคน ซึ่งองค์การ
ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของคุ ณ ค่ า เหล่ า นั้ น เมื่ อบุ ค ลากรออกจากองค์ก ารไปได้ น าความรู้ ทัก ษะ และ
ความสามารถนั้นออกไป ส่งผลให้ องค์การสูญเสียคุณค่าของทรั พยากรมนุ ษย์ไปด้ วย องค์การ
จะต้ องกาหนดกลยุทธ์ในการจูงใจทรัพยากรมนุ ษย์ข้ ึนมาให้ สอดคล้ อ งกับความต้ องการบุคลากร
องค์ ก ารทุ ก องค์ ก ารจึ งควรให้ ค วามส าคัญ กับ การจู ง ใจทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ เกิด การพั ฒ นา
องค์การให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่บางครั้งองค์การก็ต้องพบกับปั ญหา บุคลากรไม่สามารถ
ทางานได้ ตามที่คาดหวังไว้ และผลการปฏิบัติงานไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากการที่องค์การจัด
คนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน หรืออาจเป็ นเพราะตัวบุคลากรเองไม่ได้ ทุ่มเทความสามารถใน
การทางานให้ กับองค์การอย่ างเต็มที่ ดังนั้นจึ งไม่ มีประโยชน์ ท่อี งค์การจะมีบุคลากรที่ล้วนแต่ มี
ความรู้ความสามารถ แต่ไม่แสดงศักยภาพในการทางานของตนออกมาอย่างเต็มที่ เพราะถึงแม้
บุคคลจะมีความรู้ความสามารถมากแต่หากขาดแรงจูงใจในการทางานก็อาจจะทาให้ การทางานนั้น
ไม่ประสบความสาเร็จ หรื อผลงานที่ออกมาขาดประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารที่ฉลาดย่อมต้ องหาวิธี
หรือเทคนิคที่จะจูงใจให้ บุคลากรของตนสามารถทุม่ เทการทางานให้ องค์การได้ อย่างเต็มที่ (วัฒนา
โถสุวรรณ, 2546, น. 46)
เพื่อให้ การปรับปรุงสภาพการทางานและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางองค์กรจะต้ องมีนโยบายด้ านการบริ หารบุคคลที่ก่อให้ เกิดแรงจู งใจเพื่อพั ฒนา
บุคลากรปฏิบั ติงานได้ อย่า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่ อตอบสนองและสอดคล้ องกับ
นโยบายคุ ณ ภาพ วิ สัย ทัศ น์ พั น ธกิจ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ กรดัง นั้ น ผู้ ศึ กษาจึ ง สนใจจะศึ กษา
“แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงานการคลัง สังกัดกองอานวยการกลาง
สภากาชาดไทย”โดยข้ อมู ลที่ได้ จากการวิ จั ยในครั้ งนี้ จ ะเป็ นประโยชน์ โดยตรงต่ อการกาหนด
นโยบายและมาตรฐานทางด้ านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งจะส่งผลให้ การดาเนิ นงานของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเป็ นอย่างดี
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกอง
อานวยการกลาง สภากาชาดไทย
2.2เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกอง
อานวยการกลาง สภากาชาดไทย จาแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึ ก ษาได้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่สานั ก งานการคลั ง สั งกัดกองอ านวยกลาง
สภากาชาดไทย จานวน 114 คน (ข้ อมูลจากบริหารงานบุคคล สานักงานการคลัง วันที่ 23 พ.ย.
58)ทาการกาหนดขนาดตัวอย่างด้ วยด้ วยวิธีของ Krejcie and Morgan (อ้ างถึงในสิน พันธุ์พินิจ,
2549, น. 137) ที่ระดับความคาดเคลื่อน 0.05 ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 89 ตัวอย่าง และ
ทาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ นการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า ครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี แ ละเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องแล้ วนาตัวแปรที่จะศึกษามาสร้ างแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามได้ แบ่งเป็ น 3
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากร ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
อายุงาน รายได้ เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดให้ เลือกตอบเพียงข้ อเดียว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็ นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยจูง
ใจในการทางานและปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยคา้ จุนในการทางาน จานวน 60 ข้ อ และเป็ นคาถามที่
ใช้ มาตรวัดแบบ Likert 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
เห็นด้ วยมากที่สดุ
4
หมายถึง
เห็นด้ วยมาก
3
หมายถึง
เห็นด้ วยปานกลาง
2
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อย
1
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาข้ อมูลโดยใช้ สถิติท่เี กี่ยวข้ องในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพรรณนา
ประชากรที่ศึกษาและทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ สถิติอ้างอิงดังนี้
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สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. ใช้ ค่า ร้ อยละ (Percentage)และแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยาย
ลักษณะของข้ อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้ องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน อายุงาน รายได้
2. ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics)
1. ใช้ ค่า T-test และ F-test (ANOVA)เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานั ก งานการคลั ง จาแนกปั จจั ยส่ว นบุ คคลที่ร ะดับนั ยสาคัญทางสถิ ติ
0.05โดยใช้ ค่า T-test กรณีท่มี ีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่มและใช้ F-test (ANOVA) ในกรณีท่มี ีตัว
แปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่ มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่ างอย่ างน้ อยมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Least Significant
Different (LSD)

4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการวิจยั
4.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีตาแหน่งงานเป็ นเจ้ าหน้ าที่
ระดับ ระดับ 4 อายุงาน ไม่ถึง 5 ปี และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท
4.1.2 เจ้ าหน้ าที่สานั กงานการคลั ง สังกัดกองอานวยกลาง สภากาชาดไทย มี
แรงจู งใจในการปฏิบั ติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิ จารณาในประเด็นย่ อย พบว่ า
เจ้ าหน้ าที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้ านความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ ด้ านตาแหน่ งงาน
ด้ านชีวิตส่วนตัว ด้ านความสัมพันธ์กับเพื่อร่ วมงาน ด้ านความสัมพันธ์กับผู้ใต้ บังคับบัญชา ด้ าน
นโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านการประสบผลสาเร็จในหน้ าที่
การงาน และการควบคุมการบังคับบัญชา ด้ า นสถานภาพในการทางาน ด้ านความสัมพั นธ์กับ
หัวหน้ างาน มี ด้ านการได้ รับการยกย่องนับถือ ด้ านลักษณะของงาน ด้ านความก้ าวหน้ าในการ
ทางาน และน้ อยที่สดุ คือ ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามลาดับ
4.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกอง
อานวยกลาง สภากาชาดไทย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุงาน และรายได้ ต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาด้ าน
พบว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีเพศแตกต่างกันมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันในด้ านนโยบายและ
การบริหารงานของบริษัทฯ และด้ านความมั่นคงในงาน เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุ แตกต่างกันมีแรงจู งใจ
ในการปฏิบัติงาน ในด้ านนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ และด้ านการควบคุมการบังคับ
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บัญชา เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้ าน
การได้ รับการยกย่องนับถือ ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน ด้ านนโยบายและการบริหารงานของ
บริ ษัทฯ ด้ า นความสัมพั น ธ์กับ หั วหน้ า งาน และด้ า นความมั่น คงในงาน นอกจากนี้ ยังพบว่ า
เจ้ าหน้ าที่ ท่ี มี ต าแหน่ ง งาน แตกต่ า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านแตกต่ า งกั น ในด้ า น
ความก้ าวหน้ าในการทางาน ด้ านนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ ด้ านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้ บังคับบัญชา ด้ านสถานภาพในการทางาน และด้ า นเงินเดือนและสวัสดิการ อีกทั้งยังพบว่ า
เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุงาน แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้ านลักษณะของงาน
ด้ านนโยบายและการบริหารงานของบริษัทฯ ด้ านการควบคุมการบังคับบัญชา และพบว่าเจ้ าหน้ าที่
ที่มีรายได้ ต่อเดือน แตกต่างกันมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในด้ านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้ บังคับบัญชา และด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ
4.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกอง
อานวยกลาง สภากาชาดไทย” สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้
1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยการ
กลาง สภากาชาดไทยจากผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยกลาง
สภากาชาดไทยมีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ ตุลา
มหาพสุธานนท์ (2545, น. 11) กล่าวว่า พฤติกรรมการทางานที่มีคุณค่าในทิศทางที่ถูกต้ องตรง
ตามเป้ าหมายของผู้ชักจู ง ดังนั้น การจู งใจในองค์การจึงเป็ นการกระทาทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นให้
พนักงานในองค์การประพฤติปฏิบัติ กิจกรรมต่ างๆ ตามเป้ าประสงค์ขององค์การ ซึ่งพื้ นฐาน
สาคัญในการกระตุ้นให้ พนั กงานดังกล่ าวแสดงพฤติกรรมที่องค์การคาดหวั งไว้ กด็ ้ วยการทาให้
พนักงานเหล่านั้นเกิดความต้ องการ (Desire) ขึ้นก่อนเป็ นอันดับแรก จากนั้นเหล่าพนักงานก็จะ
เกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นก็คือ การเกิดแรงขับขึ้นภายใน (Drives) หากมี
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมบุคคลก็จะสนองตอบด้ วยการกระทาหรือแสดงพฤติกรรมทุกอย่าง (Behavior)
ให้ ได้ มาซึ่งความสาเร็จอันเป็ นเป้ าหมายสูงสุด (Goals) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอุมาวรรณ
วิเศษสินธุ์ (2549) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง “แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ สานักข่าว
กรองแห่ งชาติ ” พบว่ า แรงจู งใจในการปฏิบั ติง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ข่ า วกรองแห่ งชาติ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุจิตรา แสงอุไร (2549) ได้ ทาการศึกษา
เรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งกาลังบารุงทหาร กองบัญชาการทหาร
สูง สุด ” พบว่ า ระดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของผู้ ป ฏิบั ติ งานในกรมส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง ทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด อยู่ในระดับมาก
2. เจ้ าหน้ าที่สานั กงานการคลั ง สังกัดกองอ านวยการกลาง สภากาชาดไทย ที่มีเพศ
แตกต่า งกัน มีแ รงจู งใจในการปฏิบัติงาน แตกต่ างกัน 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นนโยบายและการ
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บริ หารงานของบริ ษัทฯ และด้ านความมั่นคงในงาน นอกจากนั้นพบว่ า ภาพรวมและรายด้ าน
อื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พเนตร ศรีประทุม (2550) ได้ ทาการศึกษา
เรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ราชาปอร์ซเลน จากัด ” พบว่า เพศ ไม่มีผล
ต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ภาพรวม สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ วิ ไ ลวรรณ ลื อ วิ เ ศษไพบู ล ย์
(2546) ได้ ทาการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจของสมาชิกอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
ในการบาเพ็ญประโยชน์ เขตสวนหลวง เขตมีนบุรีและเขตคันนายาว” พบว่ า เพศ ไม่มีผลต่อ
แรงจูงใจ ภาพรวม

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในแต่ละด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
ประสบผลส าเร็จ ในหน้ า ที่ก ารงาน ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ควรให้ การได้ รั บ การยกย่ อ งชมเชยในการ
ปฏิบัติงานกับผู้ใต้ บังคับบัญชาเมื่อเข้ าปฏิบัติงานดี เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการทางาน ด้ านการ
ได้ รับการยกย่องนับถือ ผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายงานที่ทาอยู่ทาให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชามีโอกาส
เป็ นคนที่มีค วามส าคั ญ ในสายตาของบุ ค คลอื่ น ด้ า นลั ก ษณะของงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ควรให้
ผู้ใต้ บั งคับ บั ญ ชามีความอิสระในการวางแผนการทางานได้ ด้วยตนเอง ด้ า นความรั บ ผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายงานให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาให้ เข้ าได้ ปฏิบัติงานเหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้ าที่ดารงอยู่ ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน ผู้ บังคับบั ญชา ควรมอบโอกาสที่จะได้ รับการ
สนั บ สนุ น ให้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง ได้ ตามความสามารถของผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชาด้ า นนโยบายและการ
บริหารงานของบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา ควรมอบและทาความเข้ าใจกับนโยบายในการบริหารของ
หน่ ว ยงานให้ ง่ า ยต่ อ การน าไปปฏิบั ติ ข องผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ า นการควบคุ ม การบั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีความเป็ นธรรมต่อเจ้ าหน้ าที่ทุกคนโดยให้ มี
การกระจายงานให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาทั่วถึงทุกคนด้ านความสัมพันธ์กับหัวหน้ า ผู้บังคับบัญชา ควร
ให้ ความช่วยเหลือกันทางานซึ่งกันและกัน กับผู้ใต้ บังคับบัญชาเมื่อมีโอกาส ด้ านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่ วมงาน ผู้บังคับบัญชา ควรให้ ความสาคัญกับผู้ใต้ บังคับบัญชาทุกคนเท่าเทียมกัน เพื่อให้
เกิดความสามัคคีในการทางาน และจะได้ ไม่เกิดปัญหาการแบ่งพรรค แบ่งพวกด้ านความสัมพันธ์
กับผู้ใต้ บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ควรยกย่อมชมเชยผู้ใต้ บังคับบัญชาเมื่อ เขาทางานดีเพื่อเป็ น
การสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางานให้ มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ด้ านตาแหน่งงาน ผู้บังคับบัญชา
ควรมอบตาแหน่งงานให้ ผ้ ูใต้ บังคับบัญชาได้ ปฏิบัติงานอยู่สามารถสร้ างผลงานให้ ตัวเขาเองได้ ด้าน
ความมั่นคงในงาน ผู้บังคับบัญชา ควรปรับปรุง ผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปในแนวทางที่ดีและ
สอดคล้ องกั บ นโยบายขององค์ ก รด้ า นชี วิ ต ส่ ว นตั ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ควรมอบหมายงานให้
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในขอบเขตที่เ หมาะสมเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบกั บ อุ ป สรรคต่ อ การพั ก ผ่ อ น ด้ า น
สภาพแวดล้ อมในการทางาน ผู้บังคับบัญชา ควรมีการปรับปรุงสถานที่ทางานของให้ มีอากาศถ่าน
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เทได้ สะดวก กว้ างขวางไม่แออัด เพื่ อให้ การทางานเป็ นไปอย่างราบรื่ น และด้ านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ผู้บังคับบัญชาควรขั้นเงินเดือนแต่ละขั้นมีความเหมาะสม เพื่อเป็ นกาลังใจในการทางาน
2. จากผลการศึกษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือ อนุ ปริ ญญาปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน ด้ านการ
ได้ รับการยก-ย่องนับถือด้ านความก้ าวหน้ าในการทางานด้ านนโยบายและการบริ หารงานของ
บริ ษัทฯด้ านความสัมพั นธ์กับหัวหน้ างานมากกว่ า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีระดับการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือมัธยมศึกษาตอนปลายดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้ การสนับสนุ นในด้ านความรู้ การ
ฝึ กอบรมในการทางาน กับเจ้ าหน้ าที่ท่มี ีการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งจะช่ วยให้ เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชานาญในการทางาน ซึ่งจะช่ วย
ส่งผลให้ เจ้ าหน้ าที่มีความก้ าวหน้ าในการทางาน มีความมั่นใจในการสร้ างความสัมพันธ์กับหัวหน้ า
งาน รวมถึงการได้ รับการยกย่องนับถือ จากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้ างานมากขึ้น
3. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ท่ีมี ต าแหน่ ง งาน ระดั บ 3 และระดั บ 7
มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางานด้ านเงินเดือนและสวัสดิการด้ าน
สถานภาพในการทางานด้ านความสัมพันธ์กับผู้ใต้ บังคับบัญชาด้ านนโยบายและการบริหารงาน
ของบริษัทฯมากกว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีตาแหน่งงานระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ส่วนเจ้ าหน้ าที่สานักงาน
การคลัง สังกัดกองอานวยการกลาง สภากาชาดไทยที่มีตาแหน่งงาน ระดับ 2 มีแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางานมากกว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีตาแหน่งงานระดับ 1 และระดับ
4 ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรให้ การสนับสนุ นในการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่ ง
หน้ าที่การงาน ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ระดับ 4ระดับ 5ระดับ 6ที่มีการทางานดี มีผลงานเป็ นที่ยอมรั บ
เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กบั เจ้ าหน้ าที่คนอื่นๆ ปฏิบัติตาม
4. จากผลการศึกษาพบว่าเจ้ าหน้ าที่สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยการกลาง
สภากาชาดไทยที่มีอายุ งาน ไม่ถึง 5 ปี และอายุงาน ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ด้ านลักษณะของงานมากกว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่
ถึง 10 ปี เนื่องจากเจ้ าที่ท่ที างานมาในระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี มีความรู้สึกเบื่อหน่าย
กับการทางาน ที่มีลักษณะการทางานแบบเดิมๆ และมองหางานทาใหม่ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชา
ควรมีการปรับเปลี่ยนลักษณะงานให้ มีความเหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่น้ัน แต่เจ้ าหน้ าที่อายุงาน ไม่ถึง
5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ด้ านนโยบายและการบริหารงานของ
บริษัทฯมากกว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ท่ที างานกับสานักงาน
มานานมีความรู้ในเรื่องนโยบายเป็ นอย่างดี จึงทาให้ การทางานบางครั้งไม่มีแบบแผนและไม่ตาม
นโยบาย ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรมีข้อบังคับที่ชัดเจนให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ที างานมานานทาให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย ไม่ให้ ทาตามใจชอบ ซึ่งจะช่วยให้ การทางานประสบความสาเร็จในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และ
เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุงาน ไม่ถึง 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ด้ านการ
ควบคุมการบังคับบัญชามากกว่า เจ้ าหน้ าที่ท่มี ีอายุงานตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่ท่ี
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ทางานมากตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีความสนิทสนมและมีความเป็ นกันเองกับผู้บังคับบัญชา จึงทาให้
ไม่มีความเกรงใจ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรมีการวางตัวให้ เจ้ าหน้ าที่ท่ที างานมานานรู้สึกเกรงกลัว
และเกรงใจในการทางาน
5.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่
สานักงานการคลัง สังกัดกองอานวยกลาง สภากาชาดไทย
2. ควรมีการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักงาน
การคลัง สังกัดกองอานวยกลาง สภากาชาดไทย
3. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึกถึงแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน โดยวิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ โดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนากลุ่ม

บรรณานุ กรม
ตุลา มหาพสุธานนท์. (2545). หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา จากัด.
วัฒนา โถสุวรรณ. (2546). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
สุจิตรา แสงอุไร. (2549). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งกาลังบารุงทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด. ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อุมาวรรณ วิเศษสินธุ.์ (2549). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่สานักข่าวกรองแห่งชาติ.
ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

654

