
Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวนริศา สุระวิญญู 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

 
 

โดย 
 

นางสาวนริศา สุระวิญญู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

THE FACTORS THAT INFLUENCES JOB SATISFACTION OF 
AUDIT MANAGERS GEN-Y IN BIG 4 AUDIT FIRMS 

 
 

BY 
 

MISS NARISA SURAWINYOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF 
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROGRAM IN STRATEGIC MANAGEMENT 

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

(1) 
 
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

ชื่อผู้เขียน นางสาวนริศา สุระวิญญู 
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ 
ปีการศึกษา 2559  

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบ

บัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ที่ท างานในส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ ตลอดจนการวางแผน
และจัดสรรงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ซึ่งเป็นผู้บริหาร
รุ่นใหม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน มีความผูกพันกับองค์กร และอยู่กับองค์กรนานขึ้น 

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามส่งทางอินเตอร์เน็ต 
(Online Questionnaires) โ ด ยผู้ วิ จั ย ไ ด้ ท า แบบสอบถาม ใน  Google Form และส่ ง  Link
แบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวผ่านไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) Line application 
และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา รวมถึง ส่งแบบสอบถาม Questionnaires 
ให้กับกลุ่มประชากรโดยตรงพร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดและขอความร่วมมือในการกรอก
แบบสอบถาม ซึ่งได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 260 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 86.67% 
จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบ
บัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ปัจจัยด้าน สวัสดิการ ปัจจัยด้านลักษณะ
งาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาสก้าวหน้า และ ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน นอกจากนั้น 
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ ด้านอายุโดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 -30 
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ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในขณะที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 30-35 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 
ปีขึ้นไป 

 
ค าส าคัญ: ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี, เจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) 
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ABSTRACT 
 
Factors influencing job satisfaction of Gen Y audit managers in Big 4 audit 

firms in Thailand were studied, as well as satisfaction in their job performance. 
Data was collected by Online Questionnaires .The researcher has made a 

query in Google Form Link questionnaire and send it through the electronic mail 
(Email).  Line application and websites related to the demographic of populations. The 
questionnaire was also sent to Gen Y audit managers employed by Big 4 audit firms in 
Thailand, directly with an elaborating and cooperation in completing the 
questionnaires. The provided data for a response rate of 86.67% or 260 samples. Data 
was analyzed by statistical software.   
 The research found that Factors influencing job satisfaction of Gen Y audit 
managers employed by Big 4 audit firms in Thailand, include welfare and nature of 
work, corporate relations, opportunities for promotion, and colleagues.                
Personal attributes affected satisfaction in job performance. Demographically, samples 
aged from 25 and 30 had less job satisfaction than those over 35 and samples aged 
from 30 to 35 years old had less job satisfaction than those over 35. These findings 
may be useful for guiding development strategy and human resources planning and 
budgeting in Big 4 audit firms in Thailand, to increase performance satisfaction and 
strengthen organizational ties. 
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4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการท างานเฉลี่ย 31 

ต่อวันรวม OT  
4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 32 
4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 32 
4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 33 
4.9 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 33 
4.10 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนบุตร 34 
4.11 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 34 
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ในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
4 แห่ง  

4.16 ผลลัพธ์ในการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยจาก 44 
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ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง  



Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

(10) 
 

4.17 การจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 45 
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จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  
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จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
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สารบัญภาพ 
 
 
ภาพที่ หน้า 

2.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 23 
ของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

เนื่องจากการพัฒนาและการเติบโตของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเติบโตของ
ธุรกิจในประเทศ การขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกว่าร้อยละ 25 (สื่ออิเล็กทรอนิกส์:  www.set.or.th)
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับความซับซ้อนขึ้นของมาตรฐานการบัญชีไทยที่ยกระดับเข้า
สู่ระดับสากล ข้อก าหนดที่เพ่ิมขึ้นของมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี และการก ากับดูแลของทางการที่
เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุคลากรในระดับผู้จัดการซึ่งถือเป็นกลจักรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการวางแผนและปฏิบัติงาน ดังนั้นการ
รักษาบุคลากรในระดับผู้จัดการให้อยู่กับองค์กรนานขึ้นจึงเป็นโจทย์ส าคัญของส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ ่

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลให้คนกลุ่ม Gen Y (คนที่เกิด
ระหว่างปี 2523-2537) ก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้น พร้อมกับค่านิยมและแนวคิดใน
การท างานที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างการท างานกับเวลา
ส่วนตัว (Work-life balance) ความต้องการที่เป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) เป็นต้น 
กอปรกับงานตรวจสอบบัญชีมีชั่วโมงการท างานที่ยาวในแต่ละวัน ซึ่งอาจจะไม่เข้ากับวิถีชีวิตของคน
กลุ่ม Gen Y จึงถือเป็นความท้าทายของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในการบริหารจัดการกับปัญหา
การขาดบุคลากรที่มีความสามารถในลักษณะที่จะตอบสนองความต้องการของวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลง
ไป  

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (16 เมษายน 2557) ได้เผยแพร่มุมมองของคุณสุภศักดิ์ 
กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด “ปัญหาการลาออกจนขาด
บุคลากร ท าให้การแข่งขัน ระหว่างบริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาชั้นน านั้นมีสูงมาก และบริษัท
ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา 4 แห่งใหญ่สุดในโลก หรือบิ๊กโฟร์ (Big4) มีอัตราลาออกไม่แตกต่างกัน
มาก แต่ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอ่ืน  

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่ปรึกษาก็มีการปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบาย 
ในการดึงดูดบุคลากรเพ่ือเข้าท างานมากขึ้น ทั้งเรื่องค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการพัฒนาสาย
อาชีพ จึงถือเป็นความท้าทายเพ่ิมข้ึนในธุรกิจนี้  
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เขาเห็นว่ากลยุทธ์จัดการปัญหาขาดแคลนบุคลากรของแต่ละองค์กร อาจจะแตกต่างกัน
ในรายละเอียด แต่หลักการนั้นจะมีอยู่สองเรื่องได้แก่ การรับพนักงานใหม่ (Recruit) และการรักษาให้
พนักงานอยู่กับองค์กรนานขึ้น (Retain)” 

จากที่มาของปัญหาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยมุ่งหวังให้ส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการวางแผนและจัดสรรงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล 
เช่น การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ , การให้รางวัล (Recognition & Award), กิจกรรมเพ่ือ
สร้างความผูกพันกับองค์กร, การฝึกอบรม เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของพนักงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานระดับผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ซึ่ง
ถือเป็นผู้บริหารระดับต้นรุ่นใหม่ ให้อยู่กับองค์กรนานขึ้น เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรและวิชาชีพ
บัญชีไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen 

Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ที่ท างานอยู่ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ซึ่งเป็น บริษัทให้บริการ
ด้านวิชาชีพการตรวจสอบบัญชี ที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของโลก บริษัททั้ง 4 ประกอบด้วยบริษัท ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอจ ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด และ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

 
1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย 

 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ ตลอดจนการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

ด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร โดยองค์กรสามารถรักษา
พนักงานให้อยู่กับองค์กรนานขึ้น 
 
1.5 นิยามศัพท์  

 
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี คือ ผู้ที่อยู่ใน “ต าแหน่งผู้จัดการ” หรือ Assistant Audit 

Manager, Audit Manager, Senior Audit Manager, Assistant Director, Director ในส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีในขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง เป็นผู้รายงานต่อหุ้นส่วน (Partners) และจะมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงต่อทีมตรวจสอบและลูกค้า  

เจเนอเรชั่นวาย (Gen Y) คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ปี 2523 ถึง ปี 2537 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Generation Y 
ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดสมมติฐานงานวิจัย
และออกแบบเครื่องมือที่ในงานวิจัยในบทต่อไป ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพนักงาน Generation Y  
2.3 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผู้ ให้ความหมายและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน แต่ส่วนใหญ่แล้วมีเห็นใกล้เคียงหรือสอดคล้องกัน ดังนี้ 

ธนชัย ยมจินดา และเสน่ห์ จุ้ยโต (2544) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน ( job 
satisfaction) ซึ่งหมายถึง ระดับความรู้สึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่องาน ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay) 
2. ความพึงพอใจในผู้บังคับบัญชา (supervision) 
3. ความพึงพอใจเพ่ือนร่วมงาน (co-worker) 
4. ความพึงพอใจในสภาพการท างาน (work setting) 
5. ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks) 
6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement opportunities) 
ศรีสกุล สังข์ศรี (2541) ความพอใจในงานเป็น ผลรวมของความรู้สึก หรือเจตคติ

ต่องานในทางบวกต่องาน อันเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ เช่นลักษณะงาน 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมการท างาน ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวถึงความหมายและความส าคัญของ
การศึกษาความพึงพอใจในการท างานไว้ว่า ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกร่วมของบุคคล
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ที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญ
และก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางานรวมทั้งการส่งผลต่อ
ความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์(2537) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติใน
ทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาท าซึ่งเป็นผลให้บุคคล เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มี
ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น 
ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าและน าความส าเร็จตามเป้าหมายมาสู่องค์การ 

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่งานของ Eskildsen and Dahlgard (2000, อ้างถึง
ใน ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต , 2552) ซึ่ง Eskildsen and Dahlgard ได้สร้างแบบจ าลองเชิงสาเหตุ 
(causal model) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดความพึงพอใจของพนักงาน และพบว่าความพึง
พอใจมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทิศเดียวกัน และพบว่า เมื่อพนักงานมีผล
การปฏิบัติงานที่ดีก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นเกิดประสิทธิผลตามมาด้วย  

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน ซึ่งเกิดจากการที่ได้รับการตอบสนอง ตามระดับความต้องการ ท าให้พนักงานเกิดความพอใจ 
มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน ท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและส่งผลถึงประสิทธิผลในองค์กร และการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรในที่สุด  

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Kotler and Armstrong. (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมี

สิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความ
ต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความ
หิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจาก
ความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
(belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความ
ต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด  

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูก

ผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ท าไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมาก
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เพ่ือให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ ได้รับการยกย่องนับ
ถือจากผู้อื่น ค าตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมาก
ที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 

1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการ
พ้ืนฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่
เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 

1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับ
จากเพ่ือน 

1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยก
ย่องส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 

1.5 ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) 
เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 

บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็น
อันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง 
เช่น คนที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) 
หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อ่ืน หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความ
ต้องการแต่ละข้ันได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 

2. ทฤษฎีสองปัจจัยของ HERZBERG 
ทฤษฏีนี้ได้รับความสนใจ และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

เกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ซึ่งเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก และคณะได้ร่วมกันท าการวิจัย โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์วิศวกรและสมุหบัญชี จ านวน200คน จากบริษัทฯ ต่างๆ 9 แห่ง ในเมืองพิทสเบิร์ก 
มลรัฐเพนซิลวาเนีย เพ่ือหาค าตอบว่า “คนชอบงานหรือไม่ งานนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร”ประสบการณ์
จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี และความรู้สึกที่มีต่อ
ประสบการณ์แต่ละแบบนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ จากผลการศึกษาดังกล่าว เฮอร์ซเบอร์ก ได้ตั้ง
ทฤษฏีปัจจัยสองประการขึ้น ปัจจัยสองประการตามทฤษฎีนี้กล่าวถึงปัจจัยกระตุ้น (Motivators 
Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจในการท างาน และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่พอใจในการท างาน 
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ปัจจัยกระตุ้น (Motivators Factors)  
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบ และรักงาน 

เป็นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงาน มี 5 ประการ คือ 
1. ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างาน

ได้เสร็จสิ้น และประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่เกิดข้ึน ครั้งเมื่อผลงานส าเร็จเกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่ได้รับการยอมรับ
นับถือ ไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การ
ยอมรับนับถือนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออก
อ่ืนใดที่ท าให้เห็นถึง การยอมรับในความสามารถ 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (Work itself) หมายถึง งานนั้นเป็นงานที่น่าสนใจ
ต้องอาศัยความคิด ริเริ่มท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถท าตั้งแต่ต้นจนจบได้
โดยล าพังแต่ผู้เดียว 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานใหม่ ๆ และมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานนั้น ๆ โดยไม่มีการตรวจหรือ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้า (Advancement and growth in capacity) หมายถึง ได้รับ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การการ มีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม 
หรือได้รับการฝึกอบรม 

ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)  
ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงานที่คนงานต้องเกี่ยวข้อง

อยู่เสมอ หากคนงานไม่ได้รับการตอบสนองในปัจจัยเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้ว จะน าไปสู่ความไม่พึง
พอใจในการปฏิบัติงานได้ ปัจจัยค้ าจุนมีอยู่ 9 ประการ คือ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมใน
หน่วยงาน 

2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะได้รับการ
แต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 

3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การ
ที่บุคคลสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดีและมีความสัมพันธ์อันดีกับ ผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ผู้ร่วมงาน 

4. ฐานะอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
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5. เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงาน 
หรือการยึดหลัก ความยุติธรรมในการบริหาร 

6. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการ การบริหารงานของ
องค์การและการติดต่อสื่อสารในองค์การ 

7. สภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง สี เสียง
อากาศ ชั่วโมง 

8. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงาน
ของเขา 

9.  ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน และยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 

Herzberg ยังเสนอให้หน่วยงานกระตุ้นให้พนักงานพึงพอใจในงานเพราะจะท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยที่ไม่ละเลยการให้ความส าคัญแก่ปัจจัยค้ าจุน เพราะถ้าปัจจัยค้ าจุน
อ่อนแอจะสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานมาก และจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ท าให้พนักงาน
ไม่พอใจงานที่ท า ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่หน่วยงาน ดังนั้นถ้าความสามารถลดความไม่พึงพอใจของ
พนักงาน หรือป้องกันความไม่พึงพอใจของพนักงานไม่ให้เกิดขึ้นก็จะเป็นผลในการลดความคับข้องใจ 
และความรู้สึกในปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานจะลดลง หลังจากนั้นค่อยเริ่มกระตุ้นด้วยปัจจัยจูงใจจะ
เป็นการง่ายและได้ผลดีกว่า 

จากทฤษฎีนี้สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างตอบแทน ความส าคัญของตนต่อองค์การ การยอมรับนับถือ ความ
ยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน นโยบาย การบริหารงานและสภาพการท างาน (ชาญชัย อาจินสมา
จาร,2536)  

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต (2552) อธิบายว่า เมื่อน าความต้องการของมนุษย์ใน
ทัศนะของมาสโลว์ และเฮอร์ซเบอร์กมาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่า 

1. ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด ซึ่งเป็นล าดับความ
ต้องการขั้นที่ 5 ของมาสโลว์ เทียบได้กับความส าเร็จของงาน ได้งานที่ตนต้องการ ซึ่งถือเป็นปัจจัย
กระตุ้นตามทัศนะของเฮอร์เบอร์ก 

2. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม ซึ่งเป็นล าดับความต้องการขั้นที่ 
4 ของมาสโลว์ เทียบได้กับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าซึ่งถือเป็นปัจจัยกระตุ้น
ตามทัศนะของเฮอร์ซเบอร์ก 
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3. ความต้องการทางสังคม ซึ่งเป็นล าดับความต้องการขั้นที่ 3 ของมาสโลว์ 
เทียบได้กับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยค้ าจุนตามทัศนะของเฮอร์ซเบอร์ก 

4. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นล าดับความต้องการที่ 2 ของ 
มาสโลว์ เทียบได้กับนโยบายการบริหารงาน เทคนิคของผู้น าที่เหมาะสมกับงาน ความมั่นคงในงาน ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยค้ าจุนตามทัศนะของเฮอร์ซเบอร์ก 

5. ความต้องการทางร่างกาย ซึ่งเป็นล าดับความต้องการขั้นที่ 1 ของมาสโลว์ 
เทียบได้กับสภาพการท างาน เงินเดือน และชีวิตส่วนตัวที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยค้ าจุนตามทัศนะของ
เฮอร์ซเบอร์ก 

3. ทฤษฎีความต้องการของ Alderfer (Alderfer’s ERG Needs Theory) 
สุ พิณ เกชาคุปต์  (2536) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของ Alderfer 

(Alderfer’s ERG Needs Theory) ไว้ว่ า  Clayton Alderfer ได้ขยายทฤษฎีของ Maslow และ 
Herzberg ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ ความ ต้องการ
เพ่ือการด ารงชีวิต (Existence Needs) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) และ
ความต้องการเพื่อการด า รงชีวิต (Growth Needs) ในด้านของ Alderfer นั้น ความ ต้องการนี้มีความ
เกี่ยวเนื่อง (Continuum of Needs) กัน มิไดแ้บ่งเป็นชั้นๆหรือเป็นกลุ่มดังเช่น 

ทฤษฎีของ Maslow และ Herzberg Alderfer เชื่อว่าไม่จ า เป็นที่ความต้องการ
เบื้องล่างจะต้องได้รับการตอบสนองก่อนจึงจะเกิดความต้องการเบื้องสูง เขากล่าวว่าพฤติกรรมของ
บุคคลบางคน จะถูกชี้น า โดยความต้องการขั้นกลางหรือสูงได้ และความต้องการหลายๆอย่างอาจ
เกิดข้ึนในเวลา เดียวกันก็ได้ ความต้องการ 3 ขั้นนี้ได้แก่ 

1. ความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิต (Existence Needs) ได้แก่ ความต้องการที่
ช่วยให้ มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางร่างกาย เช่น อาหาร น ้า ที่อยู่อาศัย 
นอกจากนี้ คา่จ้างในการท า งาน ความม่ันคง สวัสดิภาพ ความปลอดภัย ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์  (Relatedness Needs) ได้แก่  ความ
ต้องการด้าน สังคม การได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การมีชื่อเสียง ได้รับ
การยก ย่องจากวงสังคม เป็นต้น 

3. ความต้องการด้านการเติบโต (Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนการเข้าใจ
ตนเองและได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซึ่งตรงกับความต้องการเบื้องสูงของ Maslow 

2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ

การปฏิบัติงานมากที่สุด เพราะการท าให้บุคคลเกิด ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลถึงการ
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บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งหากบุคคลมีความพึงพอใจสูงสุดก็หมายความว่า เขามีความรู้สึกต่อ
งานในทางบวก อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีแนวคิดพ้ืนฐานที่
แตกต่างกัน 2 ลักษณะคือ (http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/job-satisfaction.htm) 

1. ความพึงพอใจน าไปสู่ผลการปฏิบัติงาน 
เป็นแนวคิดที่ได้จากการศึกษาทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ โดยเฉพาะการศึกษา

ทดลองที่โรงงาน ฮาวโธรน์(Howthorne) ในปี ค.ศ.1920 ในเรื่องของแสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่
ใช้ในการท างาน ชี้ให้เห็นว่า การเพ่ิมของผลผลิตเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ความพอใจในการปฏิบัติงาน
ของคนงาน ซึ่งเดวิด (Davis 1981) ได้กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า “การสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน
จนเกิดความพอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ไม่ได้รับการ
สนองตอบ” ทัศนะตามแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงได้ด้วยภาพดังนี้ (สมยศ นาวีการ,2521) 

จากแนวคิดดังกล่าว ผู้บริหารที่มุ่ งจะเ พ่ิมผลผลิตด้วยการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น ก็จะพยายามจัดหาสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจัยต่าง ๆ 
เช่นเงินเดือน สวัสดิการ หรือความก้าวหน้าในต าแหน่งการงานที่สามารถจะตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

2. ผลการปฏิบัติงานน าไปสู่ความพึงพอใจ 
Porter and Lowler (1967, อ้างถึงใน กอบชัย อ้นนาค, 2540) ได้พัฒนา

รูปแบบจ าลองเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยตั้งสมมุติฐานว่ า 
“ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอ่ืน ๆ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจะน าไปสู่ผลตอบแทนเหมาะสมซึ่งในที่สุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ” โดย 
ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น
ผลตอบแทนภายในและผลตอบแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู้ปฏิบัติได้รับนั้นคือ ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน จะ
ถูกก าหนดโดย ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดข้ึนจริงและการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทน หากผลตอบแทนจริงมากกว่าผลตอบแทนที่รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมจะเกิดขึ้น(สมยศ 
นาวีการ,2521)อนึ่ง ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เป็นผลในด้านความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่
เกิดแก่ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง เช่นความรู้สึกต่อความส าเร็จที่เกิดขึ้น เมื่อสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง 
ๆ และสามารถด าเนินงานภายใต้ความยุ่งยากทั้งหลายได้ส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ
ตลอดจนได้รับการยอมรับยกย่องจากบุคคลอ่ืน ส่วนผลตอบแทนภายนอกเป็นรางวัลที่ผู้อ่ืนจัดหาให้
มากกว่าที่ตนเองจะให้แก่ตัวเอง เช่น การให้เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขั้น หรือให้รางวัลโบนัสพิเศษ (เทพ
พนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2529) 

 



Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

 11 

การวัดความพึงพอใจ 
ส าหรับความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ

องค์กร ประกอบกับความรู้สึกของผู้รับในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้น การวัดความพึงพอใจ 
อาจจะกระท าได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ (บุญเลิศ จันทร์โท (2555) อ้างอิงถึง สาโรช ไสยสมบัติ, 2534) 

1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง โดย
การร้องขอหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด และแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่
ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานก าลังด าเนินการอยู่ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของ
กลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะ
จูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์
นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่ม
บุคคลที่ต้องการวัดได้โดยวิธีการสังเกตกริยาท่าทาง การพูด สีหน้า เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดย
วิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึง
พอใจของกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพนักงาน Generation Y  
 

2.2.1 นิยามของ พนักงาน Generation Y  
คนแต่ละยุค แต่ละสมัยล้วนผ่านการถูกเลี้ยงดู และเติบโตมาท่ามกลาง

สภาพแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม และเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เมื่อเติบโตขึ้นมา
ท าให้ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง จึงท าให้มีผู้คน
มากมายต่างให้ความสนใจ ที่จะศึกษาเรื่องราว ของคนในแต่ละรุ่นที่เกี่ยวพันกับยุคสมัย หรือที่เรา
เรียกกันแบบสากลว่า เจนเนอเรชั่น (Generation) เพ่ือที่จะได้รู้ถึงลักษณะเด่น พฤติกรรมธรรมชาติ
ของนิสัย ในการใช้ชีวิตของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่น ว่าเป็นอย่างไร (http://www.entraining.net/ 
article-paradorn_gen-y.php) 

ทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก จึงได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆถึง 8 
เจนเนอเรชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์การจัดแบ่งรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันไปทั่วโลก โดยขอ
กล่าวถึงเฉพาะเจนเนอเรชั่นที่เกี่ยวข้องกับวัยท างาน และมีบทบาทกับองค์กรทุกองค์กรในปัจจุบัน ซึ่ง
ก็จะแบ่งเป็น 3 เจนเนอเรชั่นหลักๆดังนี้ 
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1. Gen B หรือ Baby Boomer หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 - 2507 
หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุ ที่เรียกว่า เบบี้บูมเมอร์ ก็เพราะว่าหลังจากผ่าน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประชากรที่เหลืออยู่ในแต่ละประเทศมีน้อยคนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูก
หลาย ๆ คน เพ่ือสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติ จึงเป็นที่มาของค าว่า เบบี้บูมเมอร์ นั่นเอง
ปัจจุบันนี้ คนยุคเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว คนกลุ่มนี้จึง
เป็นคนที่มีชีวิตเพ่ือการท างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการท างานและ
องค์กรมาก สู้งาน พยายามคิดและท าอะไรด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคนถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้
เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวังคน 

2. Gen X หรือ Generation X หมายถึงคนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2508-2522 อายุ
ระหว่าง 30-44 ปี เป็นรุ่นลูกๆของ Gen-B ที่เกิดมาพร้อมกับโลกที่เริ่มมีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
สูง จึงเริ่มไม่นิยมมีลูกมาก คน Gen X จะมีความคิดกว้าง ช่วยเหลือตัวเองได้เก่ง มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง ชอบพูดคุยสนทนาแบบผู้ใหญ่ ไขว่คว้าหาความมั่นคงทางอารมณ์ ความรู้สึก รู้รอบ ใฝ่ศึกษา
หาความรู้ สั่งสมบทเรียนประสบการณ์ใส่ตน ให้ความส าคัญในเรื่องงาน และครอบครัวอย่างเท่าเทียม
กัน 

3. Gen Y หรือ Why Generation เป็นผู้ที่ เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2537 
(ค.ศ.1980 – 1994) เป็นเด็กยุคใหม่ต้องการเหตุผลในทุกเรื่อง ค าว่า Why ท าไม และท าไม จึงเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของพวกเขา คนกลุ่มนี้จะกล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่แคร์ต่อค าวิจารณ์ 
มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ว และไฮเทคโนโลยีเป็นที่สุด ทุกค าถามมีค าตอบใน
โลกอินเทอร์เน็ต สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ต คุยกันทางอินเทอร์เน็ต เป็นสาวก ไอพอด ไอโฟน มี
เสียงเพลงเป็นเพ่ือน หางานที่ถูกใจท าโดยต้องใช้ชีวิตสบายไปพร้อมๆ กับค่าตอบแทนสูง ไม่ต้องเข้า
ออฟฟิศให้ปวดหัว ชุดท างานขอใส่ตามใจฉัน ขอให้วัดกันที่ผลงานเป็นพอ ไม่ต้องการเวลาท างานที่
แน่นอน งานหนักต้องมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ตนพอใจ 

ในปัจจุบันเราสามารถแบ่งคนท างานในองค์การโดยจ าแนกตามปีเกิดเพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างในเรื่องความคิดและการกระท าของบุคคลทั้งหลาย ซึ่งจะน าไปสู่การบริหารจัดการได้
อย่างเหมาะสม เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (http://archimedes.utcc.ac.th/wiki/index.php/Generation) 

1. Baby Boom 
กลุ่ม Baby Boom คือ คนที่เกินช่วงปี 2489 - 25407 เป็นกลุ่มคนที่เกิด

ภายหลังสงครามยุติประเทศเข้าสู่ความสงบ การรณรงค์คุมก าเนิดยังไม่แพร่หลาย ประชากรจึงเกิดขึ้น
มากมายและเติบโตขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับคนวัยเดียวกันเพ่ือให้ได้งาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศก าลังก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมก็ยิ่งต้อองท างานหนักวันละ 8 ชั่วโมง 6 วัน
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ต่อสัปดาห์ ลูกจ้างที่เป็นคนยุคนี้มักเคยชินต่อการพิสูจน์ตัวเองเพ่ือให้นายจ้างยอมรับในศักยภาพ การ
ที่จะก้าวขึ้นต าแหน่งใหญ่เพ่ือต้องพิสูจน์ตัวเอง ใช้เวลาและแรงผลักดันเป็นอย่างสูง 

2. Generation X 
กลุ่ม Generation X คือ คนที่ เกิดช่วงปี 2508 - 2523 เป็นช่วงเวลาที่

มนุษยชาติส่งยานอวกาศไปลงดวงจันทร์ได้ส าเร็จ คนกลุ่มนี้อยู่ในยุครอยต่อของ Analog กับ Digital 
ของเล่นในยุคนี้จึงเป็นวีดิโอเกมส์ เกมส์กด และ walkman การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมวัตถุท าให้
สถาบันครอบครัวสั่นคลอน ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กรลดลงมาก ความอดทนจะมีน้อยเพราะ
เกิดมาในยุคที่มีแต่ความสะดวกสบาย คนกลุ่มนี้จะปฏิเสธการท างานหนักจึงน ามาสู่การลาออกหากมี
สิ่งใดที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ เพราะถือว่างานเป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต 

3. Generation Y 
กลุ่ม Generation Y คือ คนที่เกิดช่วงปี 2524 - 2540 เป็นกลุ่มคนท างาน

หน้าใหม่ไฟแรงแต่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ คนกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ 
การศึกษาเป็นยุคที่เริ่มสอนให้ใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจ า คนวัยนี้จะมีพ่อแม่ที่มีความรู้สูงจึง
ส่งเสริมให้เขาได้รับความรู้และเสริมทักษะต่างๆ ตั้งแต่ยังเด็ก จึงเป็นสิ่งที่ท าให้ชอบแสดงออก มีความ
เป็นตัวของตัวเองสูงสนุกกับการท างานเป็นทีม ไม่ต้องการอยู่ในกรอบและรักอิสระไม่ชอบเงื่อนไข มี
ความใฝ่ฝันที่จะท ากิจการของตนเองแม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆ มากกว่าจะเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต 

4. Generation Z 
กลุ่ม Generation Z คือ คนที่เกินช่วงปี 2540 เป็นต้นมา Gen Z อาจเรียกว่า

เป็น iGeneration , internet generation หรือ Silent Generation (เจนเงียบ) เนื่องจากการสื่อสาร
ระหว่างคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารผ่านข้อความบนหน้าจอมือถือ หรือคอมพิว เตอร์แทนการ
พูด เรียกได้ว่าเป็นยุคสังคมก้มหน้าตาติดจอ สมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะของชาว Gen Z เป็นมนุษย์ข้อมูล
และสถิติที่ห่วงอนาคต เชื่อมโลก เชื่อมวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว ท าเพ่ือตัวเองก่อน มีแนวโน้มเป็น
มนุษย์หลายงาน ความอดทนต่ า ยังต้องการความรักและความห่วงใย ชอบประสบความส าเร็จอย่าง
รวดเร็ว กล้าคิดและกล้าถามมากข้ึนกว่าคนรุ่นก่อน ชอบข้อมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติชัดเจน เน้นข้อมูล
สั้นๆ ที่เข้าใจง่ายๆ 

โดยหากอ้างอิงการแบ่งเจเจอเรชั่นตามการศึกษาของนักวิจัย (ธรรมรัตน์ อยู่พรต
, 2556) องค์กรในปัจจุบันจะประกอบด้วยพนักงาน 3 เจเนเรชั่นหลัก ได้แก่ 1) เบบี้บูมเมอร์ เกิด พ.ศ. 
2475-2503 2) เจเนอเรชั่น เอ๊กซ์ เกิด พ.ศ. 2504-2520 และ 3) เจเนอเรชั่นวาย เกิด พ.ศ. 2521-
2540 โดยเจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่เกิดในยุคที่มีความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็ว
จึงมีวิธีชีวิตต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างชัดเจนจึง มี ความเชื่อมั่นในตนเองสูง เชี่ยวชาญในเทคโนเลยี มี
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ความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย และต้องการประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว (รัชฎา อสิสนธิ
สกุล 2548; เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550) 

เนื่องจาก การทบทวนวรรณกรรมนี้มีการก าหนดอายุช่วย Gen Y แตกต่างกัน 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้ปีเกิดมาจ าแนกคน Gen Y โดยใช้ปีเกิดตั้งแต่ปี 2523 ถึง ปี2537 เนื่องจากเป็น
ช่วงอายุที่อยู่ในทั้ง 3 แหล่งที่มา โดยเลือกบุคคลที่เกิดในช่วงปีดังกล่าว ที่มีต าแหน่ งเป็น ผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี ตามนิยามศัพท์ข้างต้น ของ บริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

2.2.2 คุณลักษณะ ความต้องการ และแรงจูงใจในการท างานของเจนเนอเรชั่นวาย 
ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูและปลูกฝังจาก

ครอบครัวรุ่นใหม่ที่คุณพ่อและคุณแม่ตั้งใจท างานทั้งสองคน ประกอบกับขนาดของครอบครัวเล็กลง 
ผู้ปกครองจึงมักดูแลเอาใจใส่ ประคบประหงม ฟูมฟัก ให้ความสะดวกสบายและให้การศึกษาแก่กลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายเป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าจะมากกว่าในเจนเนอเรชั่นก่อนๆอย่างเห็นได้ชัด มี
งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทในเวลา
เดียวกัน ประเด็นนี้ส่งผลให้ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น เรียนรู้ได้เร็ว และ
ปรับตัวได้ดีในสถานการณ์หรือวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายและมากขึ้นกว่าในยุค
ก่อนๆนั้น ท าให้ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีโอกาสได้เห็นบุคคลซึ่งประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียง 
มีฐานะร ่ารวย หรือเป็นดาราศิลปิน หรือนักกีฬาที่มีความโดดเด่นในสังคมได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น 
บุคคลเหล่านั้นจะเป็นตัวแบบในการเรียนรู้ของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่ส าคัญ ประเด็นนี้จึงมี
ส่วนผลักดันให้เกิดความทะเยอทะยานอยากประสบความส าเร็จเหมือนกับบุคคลเหล่านั้นให้ได้ใน
ระยะเวลาอันสั้น ข้อจ ากัดของเจนเนอเรชั่นวาย (กานต์พิชชา เก่งการช่าง, 2556) 

สามารถในการปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆที่ตนเองอาจไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่
พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 

เรียนรู้ได้เร็ว มีความสนใจใฝ่รู้ และมีทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสูง ซึ่งดู
เหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันอย่างเป็นธรรมชาติ 

สามารถท างานได้หลายประเภท ทั้งนี้เนื่องมาจากความทะเยอทะยานและความ
ต้องการที่จะประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วและโดดเด่นล ้าหน้าคนอ่ืนๆ ชอบการแข่งขัน โดยดู
ตัวอย่างจากบุคคลที่ประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียงและมีฐานะร ่ารวยเป็นแรงจูงใจส าคัญ 

ชอบงานที่ท้าทาย มีความมุ่งมั่นและต้องการประสบความส าเร็จสูง โดยเฉพาะ
ในฐานะปัจเจกบุคคลที่ต้องการการยอมรับนับถือ ส าหรับกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายไม่ได้หมายถึงต าแหน่ง
งานที่สูงขึ้นในแนวดิ่งเพียงมิติเดียว แต่รวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ส าคัญและรู้สึกได้ถึงคุณค่าในการ
ท างานนั้นๆตลอดจนได้รับมอบหมายงานที่หลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบมากข้ึน 
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อดทนอดกลั้นต่อสิ่งเร้าต่างๆในระดับที่จ ากัด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเร็ว 
ความสะดวกสบาย และทางเลือกมากมายของสื่อและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความพึงพอใจในระยะสั้น
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ช่างสงสัยและช่างซักถาม เนื่องจากต้องการค าตอบที่รวดเร็ว โดยอาจคิดว่าการ
ซักถามท าให้ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ถึงแม้ประสบการไม่มากแต่
ต้องการรู้ทุกอย่างรวดเร็ว 

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง และแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ซึ่ง
ต้องการให้คนอ่ืนๆสนใจตน เอาประเด็นของตนเองเป็นหลักและส าคัญที่สุด โดยอาจไม่สนใจผู้อ่ืน
ระดับอาวุโสล าดับก่อนหลัง หรือการค านึงถึงผลกระทบอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา 

ปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของคนใน Gen Y อีกประการหนึ่งคือ การท างานเป็นทีมคน
เหล่านี้ไม่ชอบที่จะนั่งท างานอยู่คนเดียวง่ายๆ โดยไม่สุงสิงกับใครพวกเขาต้องการที่จะท างานที่มี
โอกาสพูดคุย สังสรรค์กับผู้อ่ืนและต้องการสถานที่ท างานที่มีลักษณะเปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คนวัย Gen Y นั้นอยากจะท างานในสถานที่ที่สามารถเข้าถึงหรือติดต่อ
เพ่ือนร่วมงานและเจ้านายได้สะดวกตลอดเวลา (พสุ เดชะรินทร์, 2552) 

ลักษณะนิสัยในการท างานของ Generation Y (http://www.entraining.net/ 
article- paradorn_gen-y.php) 

1. ให้ความส าคัญกับงานที่ตัวเองชอบมากกว่าสิ่งอ่ืนใด 
2. มีค่านิยมต้องการประสบความส าเร็จเร็ว โดยเทียบกับเพ่ือน 
3. ชอบที่จะให้หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นของเขา 
4. อยากให้หัวหน้าสอน แต่ก็อยากเป็นคนตัดสินใจเอง 
5. อยากด าเนินชีวิตแบบสมดุล ไม่ใช่อะไรๆก็งาน 
6. มีบุคลิกภาพเป็นของตัวเอง และกล้าแสดงออก 
7. ชอบอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เคร่งครัดเกิน 

 
2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีดังนี้  
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2.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
คุณลักษณะที่แตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ 

ส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันดังนี้ 
1. เพศ  

งานวิจัยของ รัชดา เ อ่ียมยิ่ งพานิช (2531)  ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์พบว่าเพศหญิงมีความเครียดสูงกว่าเพศชายและ
เพศหญิงเป็นเพศที่มีอารมณ์อ่อนไหวท าให้เกิดความรู้สึกกดดันได้ง่ายรวมทั้งในสายอาชีพบัญชี
ส่วนมากจะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และ งานวิจัยของ Pearson, Wescott and Seiler (1985) ที่
พบว่าความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ของผู้ที่มีอาชีพด้านบัญชีส่งผลให้เกิดความเครียดที่ต่างกัน
ด้วย ในขณะที่มีงานวิจัยที่ขัดแย้งคือ Clark (1996) ได้ ศึกษา ความสัมพันธ์ ระหว่าง เพศ กับความพึง
พอใจในการท างาน โดยผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในงานมากกว่า เนื่องจากมีความ
คาดหวัง ต่อ รายได้ ต าแหน่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ ต่ ากว่า  

ในปี 2557 บริษัท PwC (ประเทศไทย) เผยผลการศึกษาคาดผู้หญิงเจ็นวาย 
(Female Gen Y) หรือ มิลเลนเนียล (Millennials) จะมีสัดส่วนคิดเป็น 25% ของแรงงานโลกท้ังหมด
ในปี 2563 และอีกเกือบ 1 พันล้านคนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอีก 10 ปีข้างหน้า สวนทางกับจ านวน
ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และพบว่า ปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่าง
หญิง-ชายในที่ท างาน (Gender Equality at a Workplace) ยังคงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ก่อให้เกิด
ภาวะขาดแคลนผู้น าหญิงในองค์กร โดยผลส ารวจพบว่า ในขณะที่นายจ้างมีการหยิบยกประเด็นเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศมาพูดถึงในที่ท างาน พนักงานหญิงที่เป็น Gen Y กว่าครึ่ง หรือ 55% ยังคง
เชื่อว่าตัวเองไม่ได้รับโอกาสในการท างานที่เท่าเทียมกับเพศชายอย่างแท้จริง 

2. อายุ 
ฉัตรสุดาแสงเจริญ (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความเครียด

ของพนักงานบริษัทการบินไทยจ ากัด(มหาชน)พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความเครียด โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุน้อยมีระดับความเครียดสูงกว่าเนื่องจากยังมีวุฒิภาวะน้อยและมีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาต่ ากว่าผู้มีอายุมาก 

3. สถานภาพ 
เรณู สุขฤกษ์กิจ (2554) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใน บริษัทท่าอากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) บุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคคลที่มีสถานภาพ สมรส และ บุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่าบุคคลที่มีสถานภาพหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ 
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4. ประสบการณ์การท างาน 
จากงานวิจัยของ Klear and New Song (1967, อ้างอิงใน สร้อยตระกูล (ติว

ยานนท์) อรรถมานะ 2550) พบว่าบุคคลที่มีประสบการณ์และอยู่ในต าแหน่งสูงมักจะมีความพึงพอใจ
ในงาน มากกว่า บุคคลที่มีประสบการณ์น้อย สูงเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ สามารถปรับตัวและสภาวะ
การท างานได้ดีกับประสบการณ์ที่ยิ่งเพ่ิมมากข้ึน และเห็นความส าคัญในงานของตน 

5. ระดับการศึกษา  
บริษัทใดที่มีระดับการศึกษาสูงมักจะมีอัตราการลาออกที่สูงกว่าเนื่องจาก

พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงเริ่มหางานอ่ืนๆที่มีผลตอบแทนที่ดีได้กว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่ า (sloane 2008) รวมถึงงานวิจัยของ (Herch, 1991) พบว่าพนักงานที่มีการศึกษาที่สูงเกินกว่า
ระดับหน้าที่รับผิดชอบจะมีความพึงพอใจน้อยกว่าพนักงานที่ระดับการศึกษาเหมาะสมกับ ระดับ
หน้าที่รับผิดชอบ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยจะมีระดับความเครียดที่มากกว่าผู้ที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนสูงเนื่องจากผู้ที่มีรายได้สูงจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดน้อยกว่า
ผู้ที่มีรายได้ต่ า (ฉัตรสุดา ส่องแสงเจริญ, 2550) 

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของ (วันวิสาข์ พันธุ์พาณิชย์, 2553) โดยท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระดับความเครียดที่แตกต่างกัน 

2.3.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
ลักษณะของงาน ได้แก่ความน่าสนใจของงานความท้าทายของงาน ความแปลก

ใหม่ของงาน โอกาสที่จะได้เรียนรู้และศึกษาให้โอกาสที่จะท าให้งานนั้นส าเร็จ ความรู้หน้าที่รับผิดชอบ 
การควบคุมการท างานและวิธีการท างานการที่ผู้ท างานของรู้สึกต่องานที่ท าอยู่ว่า มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการท างานมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆและเกิดความ
ผูกพันต่องาน (สมบูรณ์ ปัญจพลานุรักษ์, 2541) 

ความท้าทายในงานที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากว่าถ้างานที่พนักงานมีความท้าทายสูงจะท าให้พนักงานเกิดความ กระตือรือร้น
ในการท างานมากจึงสามารถท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น แต่ถ้างานที่
พนักงานได้รับมีความจ าเจไม่ท้าทายต่อความรู้ความสามารถของผู้ท าจะท าให้พนักงานเกิดความเบื่อ
หน่ายในงานมผีลกระทบท าให้ความพึงพอใจในการท างานต่ า ซึ่งมีผลสอดคล้องกับ (รง ภู่พวงไพโรจน์
,2540) ได้ท าการศึกษาผลกระทบปัจจัยส่วนบุคคล และคุณลักษณะของงานที่มีต่อความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรที่ท างานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล พบว่าความหลากหลาย
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ของทักษะ มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน สาเหตุเนื่องมาจากลักษณะงานที่
ต้องใช้ความหลากหลายของทักษะจึงจะเป็นงานที่ท้าทายอย่างหนึ่งของจิตศาสตร์ หากการท้าทายใน
การท างานมากพอ และเป็นที่ยอมรับของพนักงาน จะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานใน
ระดับสูง ย่อมจะมีผลต่อความสนใจ และการเอาใจใส่ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
(ณัฐกานต์ พันธุ์เจริญ, 2547)  

คุณลักษณะ เฉพาะของงานที่มีความสัมพันธ์กับระดับความต้องการประสบ 
ผลส าเร็จในกลุ่มพนักงาน Generation Y มากที่สุดคือ ความ เป็นอิสระในการตัดสินใจในงาน  
(พัชรศิริ ราชรักษ์, 2555) 

2.3.3 ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน 
ผู้สอบบัญชีเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความเครียดในการท างานเพราะเป็นงาน

บริการและให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของลูกค้าซึ่งลักษณะของลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะธุรกิจที่
แตกต่างกันดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องค้นคว้าข้อมูลและหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะธุรกิจที่ต้อง
ตรวจสอบจึงใช้เวลาท างานเป็นระยะเวลานานและมีปริมาณมากเกินไป (Weick, 1983) 

ความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานนั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่นการ
ท างานภายในระยะเวลาอันจ ากัดคุณจ าเป็นต้องท างานล่วงเวลาหรือจะเป็นการเดินทางไปส านักงาน
ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจ าเป็นต้องเดินทางไประยะเวลานานเป็นต้น ซึ่งปัจจัยในความเหน็ดเหนื่อยใน
การท างานนี้ส่งผลกระทบในด้านลบต่อองค์กรในด้านต่างๆ เช่นท าให้อัตราการลาออกสูงมากขึ้น 
พนักงานท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ และท าให้ระดับความพึงพอใจในการท างานลดลง (Herda and 
Lavelle, 2012) 

2.3.4 ปัจจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ 
ค่าตอบแทนหมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย

นี้อาจ จ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ความรับผิดชอบ 
จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง
ฐานะความเป็นอยู่ ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (ส านักงาน กพ. https://pub.crru.ac.th) 

ชัยวัฒน์ ไพนุพงศ์ (2551) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่ม Generation Y พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอันดับ 1 คือเงินเดือนสูงน าตลาด อันดับ 2 คือปรับเงินเดือนประจ าปีตามผลของงาน อันดับ 
3 คือส่งเสริมพัฒนาความรู้ อันดับ 4 คือความสมดุลในชีวิตการท างานและส่วนตัวอันดับ 5 คือ
ลักษณะงานที่มีความท้าทาย 
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2.3.5 ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตในการท างาน 
สมดุลชีวิตในการท างานคือ การก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มี สัดส่วนที่

เหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และ ตนเอง หากสามารถสร้างสมดุลยภาพระหว่างชีวิต กับ
งานได้ จะช่วยเกิดความอยู่ดีกินดี มีสุขภาวะใน ชีวิต ซึ่งจะส่งผลและมีส่วนช่ว ยผลักดันให้เกิด 
ความส าเร็จ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของ องค์กรและสังคมในที่สุด (ศิรภัสสร วงศ์ทองดี , 
2552) 

โดย จากผลการส ารวจที่ เป็น ความร่วมมือระหว่าง PWC มหาวิทยาลัย 
Southern California และ The London Business School ที่ส ารวจพนักงานในกลุ่ม Gen Y และ 
Generation และอ่ืน ๆ กว่า 44,000 คน จากเครือข่าย PwC ใน 18 ประเทศทั่วโลก ในปี 2556 
พบว่า พนักงานกลุ่ม Gen Y ให้ความส าคัญกับเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน กับ
ชีวิตส่วนตัว (Work/life Balance) มากกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ โดยร้อยละ 71 ของคน Gen Y มองว่า
ค่าตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่งเป็น Priority รองเปรียบเทียบกับคนรุ่นอ่ืน (Nonmilliennials) ที่
ร้อยละ 63 ขณะเดียวกัน พนักงานกลุ่ม Gen Y กว่าร้อยละ 60 ต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน 
(Greater Flexibility) เช่น สามารถเลือก หรือปรับเปลี่ยนเวลาเข้าท างานได้ หรือท างานที่บ้าน หรือที่
อ่ืน ๆ และเชื่อว่าการได้มาซึ่งความสามารถในการผลิต ไม่ได้วัดกันที่จ านวนชั่วโมงที่ใช้ท างาน แต่อยู่ที่
ผลงานที่ได้มากกว่า ซึ่งแตกต่างกับคนรุ่นเก่าที่ถูกปลูกฝัง และเคยชินกับการท างานหนักที่ท างาน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

นอกจากนั้น จากผลการส ารวจ ของ EY ที่ท าการส ารวจ พนักงานที่ท างานเต็ม
เวลารวม 9,688 คน ใน 8 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ อินเดีย ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน เม็กซิโก 
และ บราซิลโดยท าการส ารวจในระหว่างปี 2557ถึง 2558 พบว่าเมื่อมองย้อนกลับไป 5 ปี ในระหว่าง
ปี 2552 ถึง 2557 นั้น ผู้ที่ก้าวเป็น ผู้จัดการ 85% เป็น Gen Y (Milliennials) โดย 50% ของ 
พนักงานที่ท างานเต็มเวลา Gen Y อยากท างานที่บ้าน และ 69% ไม่อยากท างานล่วงเวลา 

2.3.6 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ กับ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาที่แตกต่างมี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ

ในการท างานแตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ว่าถ้าพนักงานสามารถเสนอแนะแนวคิดในการท างาน
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้ หรือพนักงานระบายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการท างานให้กับ ผู้บังคับบัญชา
ฟังได้เพ่ือที่จะให้ผู้บังคับบัญชาช่วยหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้บังคับบัญชาเกิดความเป็นกันเองมากขึ้นท าให้พนักงานกล้าพูด กล้าคิด มากขึ้น จึงท าให้พนักงาน
มีความพึงพอใจในการท างานสูง แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานเลย 
พนักงานมีปัญหาในงานเรื่องใดก็ไม่กล้าไปพูดถึงปัญหาของงานที่เกิดขึ้นให้ทราบ จึงท าให้พนักงาน
รู้สึกเกรง กลัวต่อการเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชา และมีความรู้สึกระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน



Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

 20 

ห่างเหินกัน ท าให้เกิด ช่องว่างในการท างานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน พนักงานจึงมีความพึง
พอใจในการท างานต่ าตามไป ด้วย จากข้อความที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการท างาน เพราะว่าผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญภายในองค์กร เป็น
บุคคลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังว่าจะเป็นผู้รับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ ความ
ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในเรื่องของการท างาน ตลอดจนการแสดงออกที่เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและน าข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานมาเป็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์ การบริหารงาน ที่ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ 
ย่อมท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกสบายใจ มีความม่ันใจในการท างาน ท าให้เกิดก าลังใจ ในการท างานได้
อย่างเต็มความรู้ความสามารถของตนเองและมีความทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ ซึ่งมีผล สอดคล้องกับ 
(ชนินทร์ เกตุข า ,2532) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของครูพบว่าสิ่งที่
ท าให้ครูเกิดความไม่พึงพอใจในการท างานคือ การปกครองบังคับบัญชา การบริหารงาน และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (ณัฐกานต์ พันธุ์เจริญ,2547) 

เนื่องจากลักษณะ ของงาน สอบบัญชี ต้องท างานเป็นทีม โดยเฉพาะผู้จัดการ
สอบบัญชีที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กับ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา การได้รับ
การยอมรับ และการร่วมมือจากทุกฝ่ายจะท าให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็วจึงท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ในงาน โดย ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเพ่ือนร่วมงานและผู้ บังคับบัญชาเนื่องจาก
ส านักงานท าบัญชีมาก าหนดให้ผู้สอบบัญชีรับผิดชอบส่วนงานลูกค้ามากกว่า 1 รายท าให้ผู้สอบบัญชี
แต่ละคนต้องเป็นสมาชิกทีมตรวจสอบมากกว่า 1 ทีมซึ่งหมายถึงการมีผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานที่มากขึ้นและมีความหลากหลายดังนั้นหากผู้บังคับบัญชาในแต่ละทีมมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นสามารถสื่อสารเรื่องงานได้อย่างชัดเจนในการท างานนอกจากงาน
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานโดยเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นเต็มใจให้ความร่วมมือ
ในการท างานให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานจนส่งผลถึ งความพึงพอใจในการท างานเช่นกัน 
(นภัสนันท์ จ านงสุทธเสถียร , 2554) และ จากผลการส ารวจที่เป็น ความร่วมมือระหว่าง PWC 
มหาวิทยาลัย Southern California และ The London Business School ในปี  2556 พบว่า 
พนักงานในกลุ่ม Gen Y ร้อยละ 41 ต้องการที่จะได้รับความยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บริหาร
อย่างน้อยเป็นประจ าทุกเดือน ในขณะที่คนรุ่นเก่ามักไม่ชินกับการแสดงออกความคิดเห็น หรือมัก
ท างานตามค าสั่งอย่างเดียวและไม่ได้รับ Feedback จนกว่าจะถึงรอบ Performance review cycles 
(ร้อยละ 30) 

2.3.7 ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าและการเรียนรู้  
โอกาสก้าวหน้าในงานคือการรับรู้ของพนักงานถึงโอกาสที่ตนเองจะเลื่อน

ต าแหน่งให้สูงขึ้น (อัญชนา วิมนเกียรติขจร, 2554) การเลื่อนต าแหน่งเป็นโอกาสที่องค์กรจะสามารถ
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ใช้ความสามารถของคนในองค์กรได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับคนในองค์กรเป็นการ
สร้างโอกาสก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพของบุคคลท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานมากยิ่งขึ้น (ธงชัย 
สมบูรณ์, 2559) 

ปัญญา เก้าพรพงศ์ (2537) ได้ท าการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
นักสังคมสงเคราะห์ในศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่านัก สังคมสงเคราะห์กลุ่มปัจจุบัน
และกลุ่มที่โอนย้าย พิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเปลี่ยนงานมากที่สุดคือ เรื่อง
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จึงสรุปได้ว่าโอกาสก้าวหน้าในงานมีผลกระทบต่อความพึง
พอใจในการท างานของนักสังคมสงเคราะห์มากที่สุด 

ปัจจัยด้านลักษณะงานด้านความก้าวหน้าและโอกาสเรียนรู้เป็นปัจจัยจูงใจ 
(motivation factor) ตามทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์กที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบและ
หลักการปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานหรือ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ชัยวัฒน์ ไพนุพงศ์, 2551) 

2.3.8 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคนในขณะ

ท างานอาจเป็นคน เครื่องจักร สารเคมี ฯลฯ (กระทรวงสาธารณสุข , กรมอนามัย, กองอาชีวอนามัย, 
2536)  

สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่เอ้ืออ านวยให้
คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งที่ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชา ค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ (เยาวลักษณ์ กุลพานิช, 2533)  

การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท างาน พบว่าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของการท างานที่แตกต่างกันนั้นจะท าให้ความพึงพอใจในงานแตกต่างกันไปด้วย 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพคือ บริเวณสถานที่ในการท างาน แสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศ ขนาดของ
ห้องท างาน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกในการท างานมีผลกระทบอย่าง
มากต่อความพึงพอใจในการท างาน เพราะถ้า พนักงานมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีจะท าให้
อารมณ์ดี สดชื่น ท างานได้อย่างคล่องแคล่ว ท าให้เกิด ความพึงพอใจในการท างานสูง แต่ถ้าพนักงาน
อยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท างานที่แย่ จะท าให้ พนักงานอารมณ์เสียง่าย หงุดหงิด
บ่อย มีผลกระทบต่อผลของการท างาน และท าให้เกิดความพึงพอใจในการ ท างานต่ าลงไปด้วย ทั้งนี้
เป็นเพราะงานของพนักงานจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามีวัสดุอุปกรณ์คุณภาพดี เหมาะสม เพียงพอ
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กับปริมาณงานและจ านวนพนักงาน ก็จะสามารถอ านวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 
รวดเร็วด้วย ท าให้พนักงานท างานอย่างราบรื่น คล่องตัว และมีความสุขกับการท างาน ด้วยเหตุผลที่
กล่าวไป แล้วนั้น จึงส่งเสริมให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน ดังที่ (Barnard,1974) และ (สุพัตรา 
สุภาพ, 2536) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ
สถานที่ ท างานต้องเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ มีวัสดุอุปกรณ์จ านวนเพียงพอ มีคุณภาพดี และมีเครื่อง
อ านวยความสะดวกต่างๆ พร้อม อันจะก่อให้เกิดความสุขทางกายในการท างาน ซึ่งมีผลสอดคล้องกับ 
(Johnston and Bavin.,1978) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ทดสอบทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮอร์เบอร์กผลการวิจัย พบว่า สิ่งที่ท าให้ไม่พึงพอใจในการท างานมากที่สุดคือสภาพการท างานหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีท างาน ได้แก่ สถานที่ท างานไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก (ณัฐกานต์ พันธุ์เจริญ, 
2547) 
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2.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
 
  

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิานของ

ผู้จัดการตรวจสอบ
บัญชี Gen Y ใน

ส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ 
1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
2. ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยจาก

การท างาน 
3. ปัจจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ 
4. ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตในการท างาน 
5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ กับ 

ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6. ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าและการ
เรียนรู้  

7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ประสบการณ์การท างาน 
5. ระดับการศึกษา 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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2.5 สมมติฐานในการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ความแตกต่างด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ประสบการณ์ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะของงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวม 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านค่าตอบแทน สวัสดิการส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจั ยด้ าน  ความสัม พันธ์  กับ  ผู้ บั งคับบัญชา เ พ่ือนร่ วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าและการเรียนรู้ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ในการด าเนินการวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ” ทางผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
3.4 วิธีการจัดท าแบบสอบถาม 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนี้มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  
1. ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งได้แก่การศึกษาข้อมูลจาก

หนังสือบทความ วารสาร รายงานการวิจัย ผลการส ารวจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน  

2. การศึกษาด้วยวิธีส ารวจ (Survey Study) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยส่งแบบสอบถาม 2 วิธี 

2.1 แบบสอบถามส่งทางอินเตอร์เน็ต (Online Questionnaires) โดยผู้วิจัยได้ท า
แบบสอบถามใน Google Form และส่ง Linkแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวผ่านไปทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) Line application และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา
ที่ต้องการศึกษาพร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดและขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม  

2.2 แบบสอบถาม Questionnaires ส่งต่อให้กับผู้สอบบัญชีในระดับผู้จัดการ Gen 
Y ใน บริษัท Big 4 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
ประชากรที่ต้องการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือผู้สอบบัญชีในระดับผู้จัดการ Gen Y ใน 

บริษัท Big 4 จากการสอบถาม เบื้องต้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 พบว่ามี 736 คน 
จาก จ านวนตัวอย่างที่ต้องมากกว่า 5 เท่าของจ านวนค าถามท่ีใช้วัดตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็น

เกณฑ์ขั้นต่ าของ การวิเคราะห์การถดถอย (Bryant and Yarnold, 1995) การวิจัยนี้มีค าถามที่ใช้วัด
ตัวแปรอิสระท้ังหมด รวม 43 ค าถาม ดังนั้น จ านวนตัวอย่างที่ต้องการจึงต้องมากกว่า 215 คน 

 
3.3 วิธีการจัดท าแบบสอบถาม 

 
การจัดท าแบบสอบถาม questionnaires นั้น ผู้วิจัยได้ท าตามวัตถุประสงค์และกรอบ

วิจัยที่ก าหนดโดยแบ่งกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยในอดีต ได้ทั้งสิ้น 8 ตัวแปรโดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ประสบการณ์ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

2) แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอในการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ซึ่งแบ่งระดับความเห็น
ออกเป็น 5 ระดับจากน้อยไปมาก (Likert scales) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 
  
เกณฑ์ในการกําหนดค่าน ําหนักคะแนนสําหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเห็นด้วย ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 

 
ส าหรับการเกณฑ์การแปลผลจะวัดระดับค่าเฉลี่ยตามแบบเบสท์ (Best, 2006) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 
 
เกณฑ์การแปลผลระดับค่าเฉลี่ยของปัจจัย 

ระดับความเห็น ระดับคะแนน 
มากที่สุด 4.21 – 5.00 

มาก 3.41- 4.20 
ปานกลาง 2.61 -3.40 

น้อย 1.81-2.60 
น้อยที่สุด 1.00-1.80 

 
3) แบบประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานโดยผู้วิจัยได้ใช้มาตรวัดแบบ

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับจากน้อยไปมาก 
(Likert scales) ดังแสดงในตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่ 3.3 
 
เกณฑ์ในการกําหนดค่าน ําหนักคะแนนสําหรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากการตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 
มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 
ไม่พอใจ 1 คะแนน 

 
ส าหรับการเกณฑ์การแปลผลจะวัดระดับค่าเฉลี่ยตามแบบเบสท์ (Best,2006) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที ่3.4 
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ตารางที่ 3.4 
 
เกณฑ์การแปลผลระดับค่าเฉลี่ยของปัจจัย 

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 
มากที่สุด 4.21 – 5.00 

มาก 3.41- 4.20 
ปานกลาง 2.61 -3.40 

น้อย 1.81-2.60 
ไม่พอใจ 1.00-1.80 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษางานวิจัยในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง” ซึ่ง
ก าหนดระดับความเชื่อม่ันไว้ที่ 95% สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 
3.4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ใช้ส าหรับแบบสอบถามในส่วนที่  1 ซึ่ ง เป็นข้อมูลทั่ ว ไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามเพ่ือสรุปลักษณะและข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรได้แก่ น าเสนอในรูปแบบของตารางแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen 
Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

2. การวิเคราะห์ Factor Analysis เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์กันให้ เป็น
องค์ประกอบเดียวกัน 

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยท าการส่งแบบสอบถามให้กับ
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ผู้วิจัยจึงน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
4.3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานกับบริษัทที่ก าลังท าอยู่มากน้อยแค่ไหน 
4.4 การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
4.6 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 

Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ทั้งหมด 260 คน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ใช่ 162 62.31 
ไม่ใช่ 98 37.69 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 62.31 ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จ านวน 98 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 37.69  
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ตารางที ่4.2 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
Assistant Audit Manager 27 10.38 
Audit Manager 168 64.62 
Audit Senior Manager 65 25.00 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่ง Audit Manager จ านวน 168 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.62 รองลงมาคือ ต าแหน่ง Audit Senior Manager จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และน้อยที่สุด คือ ต าแหน่ง Assistant Audit Manager จ านวน 27 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.38 
 
ตารางที่ 4.3 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาทํางานในตําแหน่งดังกล่าว 

ระยะเวลาท างานในต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 52 20.00 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3ปี 59 22.69 
3-5 ปี 64 24.62 
มากกว่า 5 ปี 33 12.69 
มากกว่า 7 ปี 52 20.00 

รวม 260 100.00 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างานในต าแหน่ง 3-5 ปี 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 รองลงมาคือ ระยะเวลาท างานในต าแหน่ง 1 ปี แต่ไม่ถึง 3ปี 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.69 ระยะเวลาท างานในต าแหน่ง น้อยกว่า 1 ปี และมากกว่า 7 ปี 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เท่ากัน และน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาท างานในต าแหน่ง มากกว่า 
5 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.69 
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ตารางที่ 4.4 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาทํางานในบริษัท 

ระยะเวลาท างานในบริษัท จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ปี 9 3.46 
5 ปี แต่ถึงไม่ถึง 10 ปี 109 41.92 
10-15 ปี 138 53.08 
มากกว่า 15 ปี 4 1.54 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาท างานในบริษัท 10-15 ปี 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 53.08 รองลงมาคือ ระยะเวลาท างานในบริษัท 5 ปี แต่ถึงไม่ถึง 10 ปี 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 41.92 ระยะเวลาท างานในบริษัท น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.46 และน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาท างานในบริษัท มากกว่า 15 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.54 
 
ตารางที่ 4.5 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการทํางานเฉลี่ยต่อวันรวม OT 

ระยะเวลาการท างานเฉลี่ยต่อวันรวม OT จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 9 3.46 
8-10 ชั่วโมง 90 34.62 
11-13 ชั่วโมง 121 46.54 
14-16 ชั่วโมง  40 15.38 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานเฉลี่ยต่อวันรวม 
OT 11-13 ชั่วโมง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 46.54 รองลงมาคือ ระยะเวลาการท างานเฉลี่ยต่อ
วันรวม OT 8-10 ชั่วโมง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 ระยะเวลาการท างานเฉลี่ยต่อวันรวม 
OT 14-16 ชั่วโมง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และน้อยที่สุด คือระยะเวลาการท างานเฉลี่ย
ต่อวันรวม OT น้อยกว่า 8 ชั่วโมง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.46 
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ตารางที่ 4.6 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
40,000-60,000 บาท 16 6.15 
60,001-80,000 บาท 49 18.85 
80,001-100,000 บาท 78 30.00 
100,001-150,000 บาท 109 41.92 
150,000 ขึ้นไป 8 3.08 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 100,001-150,000 
บาท จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 41.92 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 80,001-100,000 บาท 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รายได้ต่อเดือน 60,001-80,000 บาท จ านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.85 รายได้ต่อเดือน 40,000-60,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 และน้อย
ที่สุด คือ รายได้ต่อเดือน 150,000 ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.08 
 
ตารางที่ 4.7 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 204 78.46 
ชาย 56 21.54 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.46 เป็นเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54  
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ตารางที่ 4.8 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
25-30 ปี 43 16.54 
30-35 ปี 202 77.69 
35 ปีขึ้นไป 15 5.77 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-35 ปี จ านวน 202 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.69 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25-30 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54 และ
น้อยที่สุด คือ อายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.77 
 
ตารางที่ 4.9 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 174 66.92 
สมรส 86 33.08 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างสถานภาพโสด จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.92 และสถานภาพสมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 33.08  
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ตารางที่ 4.10 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนบุตร 

จ านวนบุตร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มี 234 90.00 
1 คน 23 8.85 
2 คน 3 1.15 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตร จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อย
ละ 90.00 รองลงมาคือ จ านวนบุตร 1 คน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85 และน้อยที่สุด คือ 
จ านวนบุตร 2 คน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 
 
ตารางที่ 4.11 
 
จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 143 55.00 
ปริญญาโท 117 45.00 

รวม 260 100.00 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 134 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.00 และการศึกษาปริญญาโท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  
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4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
 

จากการศึกษาระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.12 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างาน 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน 260     
1.1 งานมีความน่าสนใจ และท้าทาย

ความสามารถ 

260 2 5 3.83 0.71 

1.2 งานที่ท ามีความส าคัญมีคุณค่า 260 2 5 3.83 0.76 
1.3 งานที่ท าให้ท่านมักมีความ

เพลิดเพลิน 

254 1 5 2.81 0.94 

1.4 ท่านมีอิสระในการวางแผนงาน
และวิธีปฏิบัติงาน 

260 1 5 3.78 0.80 

1.5 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจใน
งานที่รับผิดชอบ 

260 2 5 3.83 0.65 

1.6 งานที่ท าต้องใช้ความร่วมมือ
ของทีมงาน 

260 3 5 4.58 0.61 

1.7 งานที่ท าท าให้ได้พบปะผู้คน 260 2 5 4.07 0.78 
1.8 งานที่ท าท าให้ได้เปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมใหม่ 
260 1 5 3.40 0.96 

1.9 งานที่ท าท าให้ช่วยสั่งสม
ประสบการณ์ 

260 1 5 3.95 0.84 
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ตารางที่ 4.12 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างาน 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

2. ปัจจัยด้านการลดความเหน็ด
เหนื่อยในการท างาน 

260     

2.1 ปริมาณที่ท าเหมาะสมกับเวลาที่
ก าหนด 

248 1 5 2.51 1.18 

2.2 การเดินทางไปปฏิบัติหน้างานที่
บริษัทลูกค้ามีความ
สะดวกสบาย 

260 2 5 3.28 0.66 

2.3 เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีไม่
ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
ปฏิบัติงาน 

250 1 5 2.80 1.26 

2.4 ท่านไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ความเปลี่ยนแปลง ของ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชีมากนัก 

248 1 5 2.46 0.89 

2.5 การใช้ Audit tool ต่างๆช่วย
ลดเวลาในการท างาน 

257 1 5 3.13 0.90 

3. ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

260     

3.1 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถท่ีท่านมี 

253 1 5 3.58 0.85 

3.2 เงินเดือนที่ได้รับรับเหมาะสมกับ
เนื้องานที่ท า 

253 1 5 3.04 1.08 

3.3 โบนัสที่ได้ประจ าปีเหมาะสม 244 1 5 2.32 1.11 
3.4 อัตราการขึ้นเงินเดือนมีความ

เหมาะสม 

260 2 5 3.53 0.80 
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ตารางที่ 4.12 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างาน 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

3.5 สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ค่า
รักษาพยาบาลมีความเหมาะสม 

260 2 5 4.04 0.80 

3.6 กิจกรรมต่างๆ เช่น outing งาน
สังสรรค์มีความเพียงพอและ
เหมาะสม 

260 1 5 3.48 0.82 

3.7 จ านวนวันลาพักร้อนที่ได้รับมี
ความเหมาะสม 

260 1 5 3.42 0.83 

4. ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตในการ
ท างาน 

260     

4.1 เวลาในการท างานยืดหยุ่น และ
สามารถเลือกเวลาในการเข้า - 
ออก งานได้ตามต้องการ 

260 1 5 3.92 0.93 

4.2 สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการท างาน
และชีวิตส่วนตัว (work life 
balance) เหมาะสม 

248 1 5 2.51 1.08 

5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บัญชา 

260     

5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
อย่างเหมาะสม 

260 1 5 2.90 0.90 

5.2 ผู้บังคับบัญชากระจายงานอย่าง
เหมาะสม 

260 1 5 2.79 0.95 

5.3 ผู้บังคับบัญชาสื่อสารงานอย่าง
ชัดเจน 

260 1 5 3.29 0.86 

5.4 ผู้บังคับบัญชารับฟังความ
คิดเห็นของท่าน 

260 1 5 3.67 0.77 
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ตารางที่ 4.12 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างาน 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

5.5 ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือ
เมื่อพบปัญหาในการท างาน 

260 1 5 3.79 0.74 

5.6 เพ่ือนร่วมงานยินดีให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการท างาน 

260 3 5 4.01 0.62 

5.7 เพ่ือนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อ
พบปัญหาในการท างาน 

260 3 5 4.05 0.55 

5.8 ท่านได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน 

260 2 5 3.82 0.71 

5.9 เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 

260 2 5 3.85 0.62 

5.10 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้และ
ประสบการณ์สามารถส่ง 

มอบงานที่มีคุณภาพได้ทันต่อเวลา 

257 2 5 3.45 0.59 

5.11 ท่านได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการขอ
ค าปรึกษาเสมอ 

260 2 5 3.72 0.68 

5.12 ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับ
บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

260 1 5 3.86 0.75 

6. ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า และ
การเรียนรู ้

260     

6.1 ต าแหน่งงานปัจจุบันมีโอกาส
ก้าวหน้า 

260 2 5 3.95 0.70 

6.2 ต าแหน่งงานปัจจุบันเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

260 2 5 3.79 0.63 
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ตารางที่ 4.12 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการท างาน 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

6.3 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม 

256 2 5 3.80 0.66 

6.4 ท่านได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

260 1 5 3.84 0.74 

7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

260     

7.1 สภาพแวดล้อม เช่น ความ
สะอาด อุณหภูมิ แสง เสียง มี
ความเหมาะสม 

260 1 5 3.67 0.85 

7.2 วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก เพียงพอ 

260 2 5 3.75 0.74 

7.3 สถานที่ที่ท างานเป็นสัดส่วนเอื้อ
ต่อการท างาน 

260 2 5 3.63 0.80 

7.4 ระยะเวลาในการเดินทางไป
ท างานเหมาะสม 

260 1 5 3.29 0.89 

 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.58 
ได้แก่ งานที่ท าต้องใช้ความร่วมมือของทีมงาน  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.78  – 4.07 ได้แก่ งานที่ท าท าให้ได้
พบปะผู้คน งานที่ท าท าให้ช่วยสั่งสมประสบการณ์ งานมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ งาน
ที่ท ามีความส าคัญมีคุณค่า ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ท่านมีอิสระในการวางแผน
งานและวิธีปฏิบัติงาน 
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับปานกลาง หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.81 – 3.40 ได้แก่ งานที่ท าท าให้
ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ งานที่ท าให้ท่านมักมีความเพลิดเพลิน 

ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง หรือปัจจัยที่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.80 – 3.28 ได้แก่ การเดินทางไปปฏิบัติหน้างานที่บริษัทลูกค้ามีความ
สะดวกสบาย การใช้ Audit tool ต่างๆช่วยลดเวลาในการท างาน การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการ
บัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับน้อย หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.46  – 2.51 ได้แก่ ปริมาณที่ท า
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด และท่านไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง ของมาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีมากนัก 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.42 – 4.04 ได้แก่ สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม เงินเดือนที่ได้รับ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถท่ีท่านมี อัตราการขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสม กิจกรรมต่างๆ เช่น 
outing งานสังสรรค์มีความเพียงพอและเหมาะสม และจ านวนวันลาพักร้อนที่ได้รับมีความเหมาะสม  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับปานกลาง หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.04 ได้แก่ เงินเดือนที่ได้รับรับ
เหมาะสมกับเนื้องานที่ท า 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับน้อย หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.32 ได้แก่ โบนัสที่ได้ประจ าปีเหมาะสม 

ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.92 ได้แก่ เวลาในการท างานยืดหยุ่น และสามารถเลือกเวลาในการเข้า - ออก งานได้ตามต้องการ 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับน้อย หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.51 ได้แก่ สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว (work life balance) เหมาะสม 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บัญชา กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก หรือปัจจัยที่
มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.45 – 4.05 ได้แก่ เพ่ือนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาในการ
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ท างาน เพ่ือนร่วมงานยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างาน ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับบังคับ
บัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับการ
ยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาในการท างาน ท่านได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการขอค าปรึกษาเสมอ ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของท่าน และ
ผู้บังคับบัญชามีความรู้และประสบการณ์สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ทันต่อเวลา 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับปานกลาง หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.79 – 3.29 ได้แก่ผู้บังคับบัญชา
สื่อสารงานอย่างชัดเจน ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเหมาะสม ผู้บังคับบัญชากระจายงานอย่าง
เหมาะสม 

ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า และการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.79 – 3.95 ได้แก่ ต าแหน่งงานปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้า ท่านได้รับการอบรมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอและเหมาะสม ต าแหน่งงานปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน อยู่ในระดับมาก หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.63 – 3.75 ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ สภาพแวดล้อม เช่น ความ
สะอาด อุณหภูมิ แสง เสียง มีความเหมาะสม สถานที่ที่ท างานเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการท างาน  

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
อยู่ในระดับปานกลาง หรือปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.29 ได้แก่ ระยะเวลาในการ
เดินทางไปท างานเหมาะสม 
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4.3 ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงาน  
 
 จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานกับบริษัทที่ก าลังท า
อยู่ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.13 
 
จ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยที่สุด 3 1.15 
น้อย 15 5.77 
ปานกลาง 124 47.69 
มาก 118 45.38 

รวม 260 100.00 
 
ตารางที่ 4.14 
 
ค่าสถิติของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงาน 

ค่าทางสถิติ  
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3.37 
ค่ามัธยฐาน 3.00 
ฐานนิยม 3.00 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 

 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลความถี่ในตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 124 
คน จาก 260 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69 ให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาข้อมูลทางสถิติ ในตารางที่ 4.14 จะเห็นว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อใน
การปฏิบัติงาน มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.37 จัดอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง รวมถึงค่าค่ามัธย
ฐานและฐานนิยมที่ค านวณได้เท่ากับ 3.00 และ 3.00 
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4.4 การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
 

การวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อใน
การปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.15 
 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

ปัจจัย 
ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงาน 

r P ทิศทางและระดับความสัมพันธ์ 
ด้านลักษณะงาน 0.500 0.000 ทิศทางเดียวกัน  

มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
ด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยใน
การท างาน 

0.138 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 0.577 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ด้านสมดุลชีวิตในการท างาน 0.181 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ยังคับ
บัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บัญชา 

0.483 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ด้านโอกาสก้าวหน้า และการ
เรียนรู้ 

0.438 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 0.381 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

โดยรวม 0.524 0.000 ทิศทางเดียวกัน  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย โดยรวม กับความพึง

พอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาด
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ใหญ่ 4 แห่ง มีค่า Sigเท่ากับ 0.000 หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.524 แสดงว่า
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัย ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านการลดความเหน็ด
เหนื่อยในการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสมดุลชีวิตในการท างาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ยังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ใต้บัญชา ด้านโอกาสก้าวหน้า และการเรียนรู้  และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน กับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบ
บัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีค่า Sig เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 
0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.500, 0.138, 
0.577, 0.181, 0.483, 0.438 และ 0.381 ตามล าดับ แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามากถึง
ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  

 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี Pearson Correlation Coefficient พบว่าตัวแปรทั้ง 43 ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากตารางที่ 4.20 KMO and 
Bartlett's Test โดยการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระดังนี้ 

H0: ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
H1: ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 
ตารางที่ 4.16 
 
ผลลัพธ์ในการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัยจากแบบสอบถามในเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .769 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7126.790 

df 630 

Sig. 0.000 
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จากตารางที่ 4.16 ค่า KMO เท่ากับ 0.769 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมี
ความเหมาะสมที่จะใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย เนื่องจากตัวแปรทั้ง 43 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน และมีค่า 
Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.005 จึงยอมรับ H1 และสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ผู้วิจัยจึงน าใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) มาใช้  

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจากแบบสอบถามทั้ง 43 ตัว
แปร โดยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพ่ือท าการจัดกลุ่มตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรืออธิบายปัจจัย (Factor) ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลด
จ านวนตัวแปรโดย เลือกใช้วิธี Principal Component Analysis และหมุนแกนด้วยวิธีหมุนแกนแบบ 
Varimax ในการจัดกลุ่มตัวแปร โดยพิจารณาเฉพาะ น้ าหนักองค์ประกอบที่เกิน 0.5 เป็นเกณฑ์และ
น าตัวแปรที่เหลือมาท าการวิเคราะห์สกัดปัจจัย และจัดกลุ่มใหม่   

 
ตารางที่ 4.17 
 
การจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน 

Rotated Component Matrix 

  
Component 

1 2 3 4 5 
1.1 งานมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ .005 .720 -.052 -.064 .131 
1.2 งานที่ท ามีความส าคัญมีคุณค่า .375 .573 .136 .110 -.078 
1.3 งานที่ท าให้ท่านมักมีความเพลิดเพลิน .590 .299 -.037 .121 .050 
1.5 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ .529 .362 .024 .119 -.228 
1.7 งานที่ท าท าให้ได้พบปะผู้คน -.465 .081 .634 -.152 .203 
1.8 งานที่ท าท าให้ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ .057 .408 .512 -.215 .070 
1.9 งานที่ท าท าให้ช่วยสั่งสมประสบการณ์ -.035 .760 .258 .175 -.069 
2.1 ปริมาณที่ท าเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด .780 -.001 -.049 -.026 -.105 
2.3 เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการ

สอบบัญชีไม่ท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

.547 .092 .134 .075 -.333 

2.4 ท่านไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาความเปลี่ยนแปลง 
ของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีมาก
นัก 

.613 -.114 .211 .257 -.263 
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ตารางที่ 4.17  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

Rotated Component Matrix 

  
Component 

1 2 3 4 5 
3.2 เงินเดือนที่ได้รับรับเหมาะสมกับเนื้องานที่ท า .612 -.086 .243 .048 .407 
3.3 โบนัสที่ได้ประจ าปีเหมาะสม .565 .023 .250 .289 -.022 
3.4 อัตราการขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสม .312 .212 .524 .339 .262 
3.5 สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาลมี

ความเหมาะสม 

.088 .107 .722 .124 .389 

3.6 กิจกรรมต่างๆ เช่น outing งานสังสรรค์มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 

.108 .179 .661 .354 -.203 

3.7 จ านวนวันลาพักร้อนที่ได้รับมีความเหมาะสม .210 .175 .632 .250 .141 
4.2 สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการท างานและชีวิตส่วนตัว 

(work life balance) เหมาะสม 

.801 .095 -.093 -.011 .204 

5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเหมาะสม .794 .090 .113 -.056 .202 
5.2 ผู้บังคับบัญชากระจายงานอย่างเหมาะสม .812 .096 .152 -.068 .177 
5.3 ผู้บังคับบัญชาสื่อสารงานอย่างชัดเจน .660 .434 .218 .068 .190 
5.4 ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของท่าน .438 .578 .078 .031 .221 
5.6 เพ่ือนร่วมงานยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ

ท างาน 

.047 .336 .228 .283 .627 

5.7 เพ่ือนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาในการ
ท างาน 

.026 .154 .211 .283 .672 

5.8 ท่านได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน -.034 .628 .228 .333 .232 
5.10 ผู้บังคับบัญชามีความรู้และประสบการณ์สามารถส่ง

มอบงานที่มีคุณภาพได้ทันต่อเวลา 

.385 .223 .627 .010 .075 

5.11 ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ขอค าปรึกษาเสมอ 

.123 .615 .275 .367 -.142 
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ตารางที่ 4.17  
 
การจัดกลุ่มตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

Rotated Component Matrix 

  
Component 

1 2 3 4 5 
5.12 ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับบังคับบัญชา เพื่อน

ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

.227 .687 .232 .226 .151 

6.1 ต าแหน่งงานปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้า .067 .571 .392 .408 .397 
6.3 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในเวลาที่

เหมาะสม 

.122 .593 .149 .343 .250 

7.1 สภาพแวดล้อม เช่น ความสะอาด อุณหภูมิ แสง 
เสียง มีความเหมาะสม 

-.016 .123 .122 .839 .128 

7.2 วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ .107 .165 .071 .800 .263 
7.3 สถานที่ท างานเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการท างาน .103 .280 .010 .833 .035 

 

จากตารางที่ 4.17 หลังจากที่ท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า จากเดิม
ที่มีปัจจัยในการศึกษาอยู่ 7 ปัจจัย เมื่อท าการจัดกลุ่มใหม่แล้วพบว่าเหลือปัจจัยเพียง 5 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน ค่าตอบแทน และลักษณะของ
ผู้บังคับบัญชา ประกอบไปด้วย 11 ตัวแปร ได้แก่  

1) งานที่ท าให้ท่านมักมีความเพลิดเพลิน 
2) ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 
3) ปริมาณที่ท าเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 
4) เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ท าให้เกิดความ

ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 
5) ท่านไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาความเปลี่ยนแปลง ของมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการสอบบัญชีมากนัก 
6) เงินเดือนที่ได้รับรับเหมาะสมกับเนื้องานที่ท า 
7) โบนัสที่ได้ประจ าปีเหมาะสม 
8) สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการท างานและชีวิตส่วนตัว (work life balance) เหมาะสม 
9) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเหมาะสม 
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10) ผู้บังคับบัญชากระจายงานอย่างเหมาะสม 
11) ผู้บังคับบัญชาสื่อสารงานอย่างชัดเจน 

2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาสก้าวหน้า ประกอบไปด้วย 
9 ตัวแปร ได้แก่ 

1) งานมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ 
2) งานที่ท ามีความส าคัญมีคุณค่า 
3) งานที่ท าท าให้ช่วยสั่งสมประสบการณ์ 
4) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของท่าน 
5) ท่านได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 
6) ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการขอค าปรึกษาเสมอ 
7) ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
8) ต าแหน่งงานปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้า 
9) ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม 

3. ปัจจัยด้านสวัสดิการ ประกอบไปด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่ 
1) งานที่ท าท าให้ได้พบปะผู้คน 
2) งานที่ท าท าให้ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่  
3) อัตราการขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสม 
4) สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม 
5) กิจกรรมต่างๆ เช่น outing งานสังสรรค์มีความเพียงพอและเหมาะสม 
6) จ านวนวันลาพักร้อนที่ได้รับมีความเหมาะสม 
7) ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้และประสบการณ์สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้

ทันต่อเวลา 
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 

1) สภาพแวดล้อม เช่น ความสะอาด อุณหภูมิ แสง เสียง มีความเหมาะสม 
2) วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ 
3) สถานที่ท างานเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการท างาน 

5. ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
1) เพ่ือนร่วมงานยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างาน 
2) เพ่ือนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาในการท างาน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานค้นคว้าอิสระ ให้สอดคล้องกับการจัด
กลุ่มปัจจัยดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน ค่าตอบแทน และ
ลักษณะของผู้บังคับบัญชา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาสก้าวหน้า 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสวัสดิการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวม 
 

4.6 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
 

ภายหลังจากท่ีผู้วิจัยจากการวิเคราะห์ (Factor Analysis) แล้ว ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธี Enter Multiple Regression ในการน าตัวแปรเข้ามาวิเคราะห์ โดยมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) และกลุ่มปัจจัยใหม่ทั้ง 5 ปัจจัยที่ได้จาก
การวิเคราะห์ปัจจัย เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
 
ตารางที่ 4.18 
 
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน (Coefficient of Determinant-R Square) ของสมการทํานายที่เป็นไป
ได้ทั งหมด 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0.604a 0.364 0.352 0.522 
 
จากตารางที่ 4.18 ผลจากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยต่างๆ ในสมการท านาย 

สมการ Regression โดยใช้วิธี Enter Multiple Regression นั้นพบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
(Coefficient of Determinant-R Square) เท่ากับ 0.364 และความเป็นไปได้ของการพยากรณ์เมื่อ
น าตัวแปรอิสระทั้งหมดมารวมกันทั้ง 5 ตัวแปร มีความแม่นย าในการพยากรณ์ หรือมีอิทธิพล 36.4 
และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.522 
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ตารางที่ 4.19 
 
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient) ของสมการทํานายที่ดีที่สุด 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta Tolerance 

1 (Constant) 0.751 0.297   2.526 0.012   
ปัจจัยด้านการลดความ
เหน็ดเหนื่อยในการ
ท างาน ค่าตอบแทน 
และลักษณะของ
ผู้บังคับบัญชา 

0.102 0.052 0.107 1.952 0.052 0.826 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
ความสัมพันธ์ในองค์กร 
และโอกาสก้าวหน้า  

0.343 0.086 0.278 3.984 0.000 0.516 

ปัจจัยด้านสวัสดิการ  0.442 0.078 0.359 5.695 0.000 0.629 
ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

0.082 0.051 0.094 1.624 0.106 0.753 

ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน  0.219 0.069 0.183 3.184 0.002 0.759 

 
4.6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของ

ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้าน การลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน ค่าตอบแทน 

และลักษณะของผู้บังคับบัญชา ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาส

ก้าวหน้า ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านสวัสดิการ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวม 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานโดยรวม 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านเ พ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 

จากสมมติฐานข้างต้น และ ตารางที่ 4.19 พบว่า จากปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย ที่น ามา
วิเคราะห์นั้น มีเพียง 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ส่วนอีก 2 ปัจจัย ไม่ได้ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน ค่าตอบแทน 
และลักษณะของผู้บังคับบัญชา และ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยปัจจัยด้านสวัสดิการ 
มีผลต่อระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ใน
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ใน
องค์กร และโอกาสก้าวหน้า และ ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน ตามล าดับ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
Gen Y โดยเรียงล าดับดังนี้  

1) ปัจจัยด้าน สวัสดิการ 
เนื่องจากงานสอบบัญชีที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท างานเฉลี่ย 11 

ชั่วโมง ถึง13 ชั่วโมงต่อวันนั้น อาจส่งผลเสียต่อปัญหาสุขภาพได้ การมีสวัสดิการต่างๆ เช่นค่า
รักษาพยาบาล และ การได้มีกิจกรรมต่างๆเช่น Outing เพ่ือผ่อนคลาย สร้างปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็น
ทางการกับทีมงานได้มากขึ้น สนับสนุนให้ท างานได้ราบรื่นขึ้น จึงส่งเสริมจึงส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

รวมถึง Gen Y ชอบความสนุกสนาน ความเชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงและต้องการเห็นความส าเร็จที่ชัดเจนและรวดเร็ว เมื่อลักษณะงานสอบบัญชี นั้น
ได้พบปะผู้คนและเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่อยู่เสมอ จากการเข้าไปตรวจสอบบัญชี พบปะ ลูกค้าใน
บริษัทต่างๆ ประกอบกับ เป็นอาชีพที่มีอัตราการขึ้นเงินเดือนค่อนข้างสูง เฉลี่ย10-20% ต่อปี เมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอ่ืนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.49% ต่อปี (ที่มา: ผลส ารวจนโยบายการปรับ
ค่าจ้างและโบนัส ปี 2559 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย) ซึ่งเป็นเม็ดเงินดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความส าเร็จได้อย่างชัดเจน ปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการการปฏิบัติงานเช่นกัน 

และ หากผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดการงาน
ตรวจสอบบัญชีในแต่ละบริษัทลูกค้า มีทีมผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Audit assistant) 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (Senior Audit assistant) ที่มีความรู้และประสบการณ์ บุคคลดังกล่าวจะ
สามารถเป็นคู่คิดท่ีดี ในการช่วยระบุความเสี่ยงในของบริษัทลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท าให้การบริหารเวลา



Ref. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJRef. code: 25595802010198YPJ

 52 

ตรวจสอบในทีมตรวจสอบมีประสิทธิภาพ รวมถึง เมื่อผลงานของบุคคลดังกล่าวส่งกลับมายังผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชีได้อย่างมีคุณภาพและทันต่อเวลา จะสามารถช่วยลดเวลาในการท างานของ ผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ที่ต้องตรวจทานงานดังกล่าว จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้
เช่นกัน 

2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาสก้าวหน้า  
เนื่องจากลักษณะ GenY ที่ชอบงานที่ท้าทาย รักความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่น

และต้องการประสบความส าเร็จสูง ต้องการการยอมรับนับถือ ส าหรับกลุ่ม Gen Y ไม่ได้หมายถึง
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นในแนวดิ่งเพียงมิติเดียว แต่รวมถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ส าคัญและรู้สึกได้ถึง
คุณค่าในการท างานนั้นๆตลอดจนได้รับมอบหมายงานที่หลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบมากข้ึน 
และชอบงานที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงลักษณะ งานตรวจสอบบัญชีที่ต้องอาศัยการท างานเป็น
ทีมเพ่ือส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด หากได้รับการยอมรับ และมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วจะช่วยท าให้งานส าเร็จราบรื่น ปัจจัยดังกล่าว
จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3) ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน 
เนื่องจากลักษณะงานตรวจสอบบัญชี ที่ต้องท างานกดดันแข่งกับเวลา

ดังกล่าว และลักษณะ Gen Y ที่ชอบปฏิสัมพันธ์ ในสังคมการท างาน หากผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 
Gen Y มี เพ่ือนร่วมงานยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อ
พบปัญหาในการท างาน จึงท าให้ความรู้สึกกดดันลดลง ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ 

ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบ
บัญชี Gen Y ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ในปัจจุบันผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y สามารถท างานได้ผ่านการ

เชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ท จึงท าให้ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานทาง
กายภาพลดลง ประกอบกับผู้สอบบัญชี ระดับผู้จัดการมักท างานอยู่ที่ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งในส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง มีสภาพแวดล้อมดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว ทุกคนจึงมี
สภาพแวดล้อม เช่น ความสะอาด อุณหภูมิ แสง เสียง มีความเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวก เพียงพอ สถานที่ท างานเป็นสัดส่วนเอ้ือต่อการท างาน ปัจจัยดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทั้ง 4 
แห่ง 

2) ปัจจัยด้าน การลดความเหน็ดเหนื่อยในการท างาน ค่าตอบแทน และลักษณะ
ของผู้บังคับบัญชา 
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เนื่องจากลักษณะงานสอบบัญชี มีปริมาณงานไม่เหมาะสมกับเวลามีความ
กดดัน และมีความยุ่งยากจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 
โดยเฉพาะในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี มีการ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญหลายฉบับ ผู้จัดการการตรวจสอบซึ่งเป็นศูนย์กลางของทีมจึงต้องใช้เวลา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีอัตราการลาออกของพนักงานสูงเมื่อ
เทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน โดยลักษณะของผู้จัดการสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทั้ง 4 
แห่งนั้น มักต้องการบุคคลที่มีทักษะซึ่งต้องสั่งสมประสบการณ์ อีกทั้งต้องรักษาความลับของลูกค้า 
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งจึงไม่สามารถผลิตบุคคลากรได้ทันต่อความต้องการ ปริมาณ
คนและงานจึงไม่สมดุลกัน ผู้บังคับบัญชา เช่นหุ้นส่วน จึงมีความล าบากในการมอบหมายงาน กระจาย
งาน และสื่อสารงานอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจึงไม่แตกต่างกันในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
ทั้ง 4 แห่ง 

รวมถึงหากพิจารณาถึง ค่าตอบแทน จากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ที่ 
100,001 ถึง 150,000 บาท นั้นถือว่าค่อนข้างสูง กลุ่มตัวอย่างจึงบรรลุความพึงพอใจขั้นแรกๆตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์แล้ว กลุ่มตัวอย่างจึงให้ความส าคัญถึง สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน รวมถึง 
การได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในขั้นถัดไป 

4.6.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

ศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคล ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
ประสบการณ์ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อใน
การปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่
แตกต่างกันหรือไม่ ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 
แห่ง ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานย่อยที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อใน
การปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.20 
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ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามเพศ 

เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
หญิง 204 3.35 .659 .046 
ชาย 56 3.46 .602 .080 

 
ตารางที่ 4.21 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามเพศ 

  

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  Mean 

Differenc
e 

Std. Error 
Difference (2-tailed) 

Equal 
variances 
assumed 

0.089 0.765 -1.19 258 0.235 -0.116 0.098 

Equal 
variances not 
assumed 

    
-

1.253 
94.43

8 
0.213 -0.116 0.093 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ค่า t-test มีค่าเท่ากับ -1.190 และค่า Sig เท่ากับ 0.235 ซึ่ง

มากกว่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 
แห่ง ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.22 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามอายุ 

  

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

25-30 ปี 43 3.42 .626 .095 3.23 3.61 
30-35 ปี 202 3.32 .653 .046 3.23 3.41 
35 ปีขึ้นไป 15 4.00 0.000 0.000 4.00 4.00 
Total 260 3.37 .648 .040 3.29 3.45 

 
ตารางที่ 4.23 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามอายุ 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 6.624 2 3.312 8.329 0.000 
Within Groups 102.188 257 0.398 

  

Total 108.812 259 
   

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่า F-test มีค่าเท่ากับ 8.329 และค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่ง

น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 
แห่ง ที่แตกต่างกัน 
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เพ่ือให้ทราบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จ าแนกตาม
อายุ เป็นรายคู่ ท าการทดสอบโดยใช้วิธี LSD ดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ 

(I) อายุ Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

25-30 ปี 30-35 ปี .102 .106 .337 
35 ปีขึ้นไป -.581* .189 .002 

30-35 ปี 25-30 ปี -.102 .106 .337 
35 ปีขึ้นไป -.683* .169 .000 

35 ปีขึ้นไป 25-30 ปี .581* .189 .002 
30-35 ปี .683* .169 .000 

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-30 ปี มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-35 ปี 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.25 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
โสด 174 3.39 0.693 0.053 

สมรส 86 3.35 0.548 0.059 
 
ตารางที่ 4.26 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามสถานภาพ 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference (2-tailed) 

Equal 
variances 
assumed 

6.204 0.013 0.423 258 0.672 0.036 0.086 

Equal 
variances not 
assumed 

    0.458 208.57
1 

0.648 0.036 0.079 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ค่า t-test มีค่าเท่ากับ 0.423 และค่า Sig เท่ากับ 0.648 ซึ่ง

มากกว่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีระดับความพึง
พอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ ่4 แห่ง ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
ต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.27 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
ปริญญาตรี 143 3.31 0.684 0.057 
ปริญญาโท 117 3.45 0.594 0.055 

 
ตารางที่ 4.28 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามระดับการศึกษา 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.  Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference (2-tailed) 

Equal 
variances 
assumed 

0.253 0.615 -1.806 258 0.072 -0.145 0.080 

Equal 
variances not 
assumed 

    -1.832 257.04
6 

0.068 -0.145 0.079 

 
จากตารางที่ 4.28 พบว่า ค่า t-test มีค่าเท่ากับ -1.806 และค่า Sig เท่ากับ 0.072 ซึ่ง

มากกว่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ ่4 แห่ง ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
ต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่
แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.29 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

  
N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 
น้อยกว่า 1 ปี 52 3.44 .502 .070 3.30 3.58 
1 ปี แต่ไม่ถึง 3ปี 59 3.46 .597 .078 3.30 3.61 
3-5 ปี 64 3.27 .821 .103 3.06 3.47 
มากกว่า 5 ป ี 33 3.27 .761 .133 3.00 3.54 
มากกว่า 7 ป ี 52 3.40 .495 .069 3.27 3.54 
Total 260 3.37 .648 .040 3.29 3.45 

 
ตารางที่ 4.30 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1.791 4 0.448 1.067 0.373 
Within Groups 107.020 255 0.420     
Total 108.812 259       

 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า ค่า F-test มีค่าเท่ากับ 1.067 และค่า Sig เท่ากับ 0.373 ซึ่ง

มากกว่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ ่4 แห่ง ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
ต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ที่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.31 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  

N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 95% Confidence 
Interval for Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

40,000-60,000 บาท 16 3.00 .632 .158 2.66 3.34 
60,001-80,000 บาท 49 3.47 .616 .088 3.29 3.65 
80,001-100,000 บาท 78 3.36 .837 .095 3.17 3.55 
100,001 บาทขึ้นไป 117 3.39 .491 .045 3.30 3.48 
Total 260 3.37 .648 .040 3.29 3.45 

 
ตารางที่ 4.32 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 2.744 3 0.915 2.208 0.088 
Within Groups 106.067 256 0.414     
Total 108.812 259       

 
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ค่า F-test มีค่าเท่ากับ 2.208 และค่า Sig เท่ากับ 0.088 ซึ่ง

มากกว่า ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ไม่แตกต่างกัน  
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร หรือ ผู้ที่
สนใจ ตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y 
ซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ และเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต โดยเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ 
ตลอดจนการวางแผนและจัดสรรงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้วิจัย ได้ส ารวจโดยรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม การส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen 
Y จ านวน 260 คน ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ทั้ง 4 แห่ง 

 
5.1 สรุปผลงานวิจัย 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของผู้จัดการ
ตรวจสอบบัญชี Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีดังนี้ 

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-30 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-35 ปี มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวม น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี Gen Y ใน
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
ที่แตกต่างกัน โดยสามารถจัดล าดับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจโดยรวมจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้าน สวัสดิการ 
2. ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาสก้าวหน้า 
3. ปัจจัยด้านเพื่อนร่วมงาน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง สามารถน าผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนากลยุทธ์ ตลอดจนการวางแผนและจัดสรรงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ผู้จัดการ
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ตรวจสอบบัญชี Gen Y  ซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
องค์กรสามารถรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานขึ้น โดยมุ่งเน้นไปยังปัจจัยดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้าน สวัสดิการ  
1. รักษาข้อได้เปรียบเรื่องอัตราการขึ้นเงินเดือนที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆเพ่ือจูงใจ

พนักงานให้อยู่กับองค์กร โดยส าหรับ ผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่น ควรปรับอัตราขึ้นเงินเดือนให้บุคคล
เหล่านั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในองค์กร 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการพบปะผู้คนและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพ่ิมขึ้น โดยให้โดยพนักงาน
ผู้จัดการ Gen Y เข้าร่วม เพ่ือเพ่ิมโอกาสพบปะผู้คน และความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น กิจกรรม
การสัมมนาประจ าปี ให้กับ คณะกรรมการการตรวจสอบ และผู้บริหารของลูกค้า การจัดกิจกรรมการ
ออกค่ายกับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ที่จะเข้ามาท างานกับองค์กรในอนาคต 

3. ให้สวัสดิการต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล ให้ครอบคลุมกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
จริง และเพ่ิมสวัสดิการอื่นๆท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน  

4. ให้ความส าคัญต่อการสร้างบุคลากรในระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Audit assistant) ให้
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการท างานเป็นทีม การส่ง
มอบงานที่มีคุณภาพและทันเวลา 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ในองค์กร และโอกาสก้าวหน้า และ ปัจจัยด้าน
เพ่ือนร่วมงาน 

1. มีการหมุนเวียนลูกค้าที่รับผิดชอบให้ได้เข้าไปตรวจในอุตสาหกรรมใหม่ๆมากกว่าที่
เคยตรวจสอบ การให้เข้าร่วม project ในการบุกเบิกการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่ซับซ้อน เพ่ือ
เพ่ิมความน่าสนใจ มีคุณค่า และท้าทายความสามารถ ในงานให้กับผู้จัดการตรวจสอบบัญชี และเพ่ือ
สร้างความภาคภูมิใจในงาน เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับผู้จัดการ เพ่ือการเติบโตเป็นหุ้นส่วนในอนาคต    

2. เน้นความส าคัญในการสร้างทีม สร้างสัมพันธภาพที่ดี ในทีมในแนวดิ่ งซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานผ่าน และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
ทีมในแนวกว้างในระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้ความส าคัญเรื่องการ
สร้างความเชื่อใจกัน การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเปิดกว้าง และการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

3. พิจารณา เพ่ิมกิจกรรม และ งานสังสรรค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
ทีมงาน ละเพ่ือนร่วมงาน สร้างความสัมพันธ์ในแบบไม่เป็นทางการ ระหว่างบุคลากรในองค์กร เช่น 
งานเลี้ยงคริสต์มาสและปีใหม่กิจกรรมท่องเที่ยวประจ าปี (Outing) เป็นต้น 
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คุณลักษณะด้านอายุ  
เน้นเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมส าหรับพนักงานที่อายุ 25-35 ปี ผ่าน

การมอบหมายงานที่ท้าทายและน่าสนใจ เช่น ในลูกค้ารายใหญ่ที่มีความซับซ้อน จัดให้มีระบบ Co-
manager ที่มีทั้งผู้จัดการที่อายุ 25 ถึง 35 ปี และผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปดูแลร่วมกัน เพ่ือให้ผู้จัดการที่
มีอายุน้อยได้มีโอกาสท างานที่ท้าทายความสามารถ เพ่ิมโอกาสเรียนรู้ และเพ่ิมประสบการณ์ในการ
ท างาน ในขณะที่คุณภาพของรวมยังคงอยู่ 

เพ่ิมสวัสดิการในด้านที่กลุ่มคนอายุดังกล่าวสนใจ รวมถึง จูงใจในเรื่อง อัตราการขึ้น
เงินเดือนที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และการศึกษา

ด้วยวิธีส ารวจ (Survey Study) และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ ไม่ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพ่ือทดสอบผลวิจัยที่ได้ตลอดจนอธิบายผลงานวิจัยในเชิงลึกแต่อย่างใด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือทดสอบผลวิจัยที่ได้ ตลอดจน

อธิบายผลงานวิจัยในเชิงลึกเพ่ือเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยด้วยวิธีส ารวจ (Survey Study) 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้จัดการตรวจสอบบัญชี 

Gen Y ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน  
 
ค าถามคัดกรอง 
ท่านเกิดในช่วงปี 2523 ถึง 2537 หรือไม่ 

□ ใช่ (ข้ามไปท าข้อต่อไป) □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่ท างานใน Big 4 หรือไม ่

□ ใช่ (ข้ามไปท าข้อต่อไป) □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
ท่านท างานในต าแหน่ง Audit Manager ขึ้นไปหรือไม ่

□ ใช่ (ข้ามไปท าข้อต่อไป) □ ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน  
1. ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือไม่  

□ ใช่ □ ไม่ใช่ 
2. ท่านท างานในต าแหน่งใด 

   □ Assistant Audit Managers 

□ Audit Managers  □ Audit Senior Managers  

□ Assistant Directors  □ Directors  
3. ระยะเวลาที่ท่านท างานในต าแหน่งข้อ 2  

□ น้อยกว่า 1 ปี □ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3ปี  

□ 3-5 ปี □ มากกว่า 5 ปี  □ มากกว่า 7 ปี 
4. ระยะเวลาที่ท่านท างานในบริษัททั้งหมด 

□ น้อยกว่า 5 ปี □ 5 ปี แต่ถึงไม่ถึง 10 ปี  

□ 10-15 ปี  □ มากกว่า 15 ปี 
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5. ระยะเวลาการท างานเฉลี่ยต่อวัน รวม OT 

□ น้อยกว่า 8 ชั่วโมง □ 8-10 ชั่วโมง  

□10-12 ชั่วโมง □ 13-15 ชั่วโมง  

□ มากกว่า 16 ชั่วโมง  
6. รายได้ต่อเดือน 

□ 40,000-60,000 บาท □ 60,001-80,000 บาท  

□ 80,001-100,000 บาท □ 100,001-150,000 บาท 

□ มากกว่า 150,000  
7. เพศ  

□ หญิง  □ ชาย  
8. อายุ  

□ 22-25 ปี □ 25-30 ปี  

□30-35 ปี □ 35 ปีขึ้นไป 
9.  สถานภาพ  

□ โสด □ สมรส □ หย่าร้าง/ แยกกันอยู ่
10. จ านวนบุตร  

□ ไม่มี □ 1 คน □ 2 คน  □ มากกว่า 2 คน 
 
11. การศึกษา 

□ ปริญญาตรี  □ ปริญญาโท  □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………. 
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ส่วนที่ 2: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ในการ
ประเมินการท างานในปัจจุบันว่าเห็นด้วยกับปัจจัยเหล่านี้มากน้อยเพียงใด  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 
(มาก
ที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

0 
ประเมิน
ไม่ได้ 

1. ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
1.1 งานมีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ            
1.2 งานที่ท ามีความส าคัญมีคุณค่า            
1.3 งานที่ท าให้ท่านมักมีความเพลิดเพลิน            
1.4 ท่านมีอิสระในการวางแผนงานและวิธี

ปฏิบัติงาน 
          

 

1.5 ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ            
1.6 งานที่ท าต้องใช้ความร่วมมือของทีมงาน            
1.7 งานที่ท าท าให้ได้พบปะผู้คน       
1.8 งานที่ท าท าให้ได้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่       
1.9 งานที่ท าท าให้ช่วยสั่งสมประสบการณ์       
2. ปัจจัยด้านการลดความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน 
2.1 ปริมาณที่ท าเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด            
2.2 การเดินทางไปปฏิบัติหน้างานที่บริษัทลูกค้ามี

ความสะดวกสบาย 
          

 

2.3 การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ท าให้เกิดความ
ยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 

        
  
 

 

2.4 ท่านไม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลง ของมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีมากนัก 

          
 

2.5 การใช้ Audit tool ต่างๆช่วยลดเวลาในการ
ท างาน 

          
 

3. ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 
(มาก
ที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

0 
ประเมิน
ไม่ได้ 

3.1 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถที่ท่านมี 

          
 

3.2 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับเนื้องานที่ท า            
3.3 โบนัสที่ได้ประจ าปีเหมาะสม            
3.4 อัตราการขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสม       
3.5 สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ค่า

รักษาพยาบาลมีความเหมาะสม 
     

 

3.6 กิจกรรมต่างๆ เช่น outing งานสังสรรค์มี
ความเพียงพอและเหมาะสม 

     
 

3.7 จ านวนวันลาพักร้อนที่ได้รับมีความเหมาะสม       
4. ปัจจัยด้านสมดุลชีวิตในการท างาน 
4.1 เวลาในการท างานยืดหยุ่นและสามารถเลือก

เวลาในการ เข้า - ออก งานได้ตามต้องการ 
          

 

4.2 สัดส่วนเวลาที่ใช้ในการท างานและชีวิตส่วนตัว 
(work life balance) เหมาะสม 

     
 

5. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอย่างเหมาะสม            
5.2 ผู้บังคับบัญชากระจายงานอย่างเหมาะสม            
5.3 ผู้บังคับบัญชาสื่อสารเรื่องงานอย่างชัดเจน       
5.4 ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของท่าน       
5.5 ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อพบปัญหา

ในการท างาน 
     

 

5.6 เพ่ือนร่วมงานยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การท างาน 

     
 

5.7 เพ่ือนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาใน
การท างาน 

     
 

5.8 ท่านได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน       
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 
(มาก
ที่สุด) 

4 
(มาก) 

3 
(ปาน
กลาง) 

2 
(น้อย) 

1 
(น้อย
ที่สุด) 

0 
ประเมิน
ไม่ได้ 

5.9 เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน 

     
 

5.10 ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้และประสบการณ์
สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ทันต่อเวลา 

     
 

5.11 ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการขอค าปรึกษาเสมอ 

     
 

5.12 ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     
 

6. ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า และการเรียนรู้ 
6.1 ต าแหน่งงานปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้า            
6.2 ต าแหน่งงานปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ 
          

 

6.3 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในเวลาที่
เหมาะสม 

          
 

6.4 ท่านได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

          
 

7. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
7.1 สภาพแวดล้อม เช่น ความสะอาด อุณหภูมิ 

แสง เสียง มีความเหมาะสม 
          

 

7.2 วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ       
7.3 สถานที่ท างานเป็นสัดส่วนเอื้อต่อการท างาน       
7.4 ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานเหมาะสม       
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ส่วนที่ 3: ความพึงพอใจโดยรวมต่อในการปฏิบัติงานกับบริษัทที่ก าลังท าอยู่มากน้อยแค่ไหน 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ  
5 = พึงพอใจมาก 

ที่สุด /1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

โดยรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับ
บริษัทที่ก าลังท าอยู่มากน้อยแค่ไหน 
 

     

 
สิ่งที่ท่านคิดว่า บริษัทควรมีเพ่ิมเติม หรือควรปรับปรุง เพ่ือช่วยเพ่ิมระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….................………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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