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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ

บัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด และบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานตรวจสอบบัญชีที่ท างาน
ในบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย และมีการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยเชิงบวก  คือ  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส และปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและ
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบ
ในงานส่งผลเชิงลบ ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และยังพบว่าระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับเงินเดือนต่ า
จะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับเงินเดือนที่สูงกว่า ในส่วนของปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี  
ผลการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อส านักงานสอบบัญชีในการน าข้อมูลจากการวิจัยไปปรับกลยุทธ์ใน
องค์กรเพ่ือดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร นอกจากนี้บริษัทตรวจสอบบัญชี อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
นโยบายของบริษัท เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ค าส าคัญ: ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง, การตรวจสอบบัญชี 
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ABSTRACT 
 

Factors affecting employee satisfaction in Thailand of auditors at the Big 
Four auditing firms-KPMG Phoomchai Audit Limited (KPMG), Deloitte Touche 
Tohmatsu Jaiyos Audit Co Ltd, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited (PwC), and EY 
Office Limited (E&Y)-were studied. Samples were auditors at the Big Four auditing 
firms in Thailand. Data was gathered by questionnaire. 

Results were that environment, salary and work experience, bonuses, and 
relations with supervisor and colleagues had positive effects, in decreasing order of 
importance. Freedom and advancement at work and appropriateness of workload 
and responsibilities, had negative effects. Demographically, samples with master’s 
degrees or the equivalent had higher average satisfaction than those with bachelor’s 
degree or the equivalent. Those with lower salaries had higher satisfaction levels 
than better paid ones. Age had no effect on satisfaction. These findings may help Big 
Four auditing firms adjust organizational strategies to attract and retain employees. 
Besides, audit firms other than big four audit firms in Thailand may also benefit by 
changing company policy to better manage human resources. 

 
Keywords: Big Four auditing firms, Auditing. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. 
มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติ
เป็นกรรมการงานวิจัยนี้ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์แก่งานวิจัย ส่งผลให้งานวิจัย
ฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบพระคุณพนักงานตรวจสอบบัญชีบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด บริษั ท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่ วน
สนับสนุนด้านการศึกษา และให้ค าปรึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่าน ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย
ท าให้การวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารของ
บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง รวมไปถึงบริษัทตรวจสอบบัญชีอ่ืนๆ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อนึ่ง หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัย
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 
 

นางสาวนิสรา รอดนุช 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
หลักในการจ้างบุคลากรเข้าท างานในแต่ละองค์กรนั้น มีแนวทางในการคัดเลือก

บุคลากรแตกต่างกันไป บางองค์กรพิจารณาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่บุคคลมีอยู่เป็น
ประเด็นส าคัญ บางองค์กรคัดเลือกบุคคลจากทัศนคติ ค่านิยมเป็นหลัก ขณะเดียวกันบุคคลส่วนใหญ่ก็
มิได้มีเป้าหมายในชีวิตว่าจะมุ่งมั่นท างานให้กับองค์กรอย่างทุ่มเทเต็มที่ เต็มก าลังความสามารถเท่านั้น 
แต่เขามีเป้าหมายที่จะท างานเพ่ือหารายได้มาใช้ในการด ารงชีวิตและจุนเจือครอบครัว ซึ่งรายได้อาจมี
อิทธิพลกับการท างานของเขามากกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ก็เป็นได้ 

บุคลากรขององค์กรเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ามหาศาล ทั้งยังเป็นสิ่งที่องค์กรต้อง
รักษาและต้องลงทุนเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการขององค์กรในระยะยาว การที่องค์กรต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไป
ด้วยสาเหตุใด ก็ตาม ย่อมเท่ากับว่าองค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีค่านั้นไป ในขณะเดียวกันกลับต้อง
ลงทุนอีกหลายๆ ด้าน เพ่ือที่จะสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทน ท าให้
องค์กรสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฏ พลพานิช, 2540) การปฏิบัติงานใน
องค์กรใดๆ ก็ตามสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นก็คือบุคลากร แม้ว่า
ปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก โดยเทคโนโลยีนั้นถูกน ามาใช้แทนคนในการท างาน  
แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญที่สุดในความส าเร็จ คนที่ท างานอยู่ในองค์กรนั้นต่างหากที่เป็น
เครื่องบ่งชี้ เพราะคนเป็นผู้คิด ผู้ปฏิบัติและผู้วางแผนในการท างาน ดังนั้น ถ้าคนนั้นมีคุณภาพ มีความ
พึงพอใจในงานที่ท าอยู่ก็จะประสบผลส าเร็จดีมากกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือ
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างละเอียดลึกซึ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั่นเอง (วิชัย แหวนเพชร, 2544) 

ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในชีวิตมนุษย์ องค์กรจึงต้องมีการศึกษา ก าหนดปัจจัย
ที่ส่งผลให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่มุ่ง
ความก้าวหน้า ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ หรือถดถอยลง ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะส่งผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจในการท างาน ซึ่งแสดงออกด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด และ
พฤติกรรม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจะสร้างความรู้สึกรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งเมื่อบุคคล
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เกิดความรักในองค์กรแล้วก็จะรักในงานที่ท า และพร้อมที่จะตั้งใจ ทุ่มเทท างานอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

งานตรวจสอบบัญชี เป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร เป็นการให้ความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินของแต่ละบริษัท โดยงบการเงินจะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การบริหารงาน รวมถึงเพ่ือใช้พิจารณาการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ การตรวจสอบบัญชีคือการตรวจสอบสมุดบัญชีของธุรกิจนั้นๆ 
ตลอดจนเอกสารประกอบการลงบัญชี รวมถึงหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการลงบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชี
ต้องปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบด้านต่างๆ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จึงจะสามารถแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้ ซึ่งงบการเงินที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชนนั้นจะต้องผ่านการ
รับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ดังนั้น ผู้สอบบัญชีจะต้อง
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้อก าหนด หรือกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ เพ่ือ
สามารถแสดงความเห็นในงบการเงินได้อย่างถูกต้อง และงบการเงินนี้สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบ
การเงินได้ 

งานตรวจสอบบัญชีจะมีลักษณะของงานที่มีความกดดัน งานหนัก หรือบางช่วงพนักงาน
ไม่มีเวลาส่วนตัว ท าให้ปัจจุบันบุคลากรรุ่นใหม่ส่วนใหญ่อยู่กับส านักงานไม่นาน แต่ละส านักงานจึงมี
อัตราการหมุนเวียนที่ค่อนข้างสูง ปัญหาที่พบจากการตรวจเยี่ยม และจากการตรวจสอบคุณภาพ
งานสอบบัญชี โดยฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คือ อัตราการหมุนเวียนของพนักงานใน ส านัก
งานสอบบัญชีมีอัตราสูง และการขาดผู้ช่วยในช่วงมีปริมาณงานมาก อันเนื่องมาจากจ านวน นักบัญชี
จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ค่อนข้างคงที่ ประกอบกับคนรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะ
ประกอบวิชาชีพบัญชีลดลง ในขณะที่ส านักงานสอบบัญชีมีความต้องการนักบัญชีเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับ
จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพ่ือทดแทนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชีที่มี
อัตราการลาออกค่อนข้างสูงขึ้น ทั้งนี ้ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่ง
ได้วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรและปรับปรุงกลยุทธ์และนโยบายในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่
พนักงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรโดยส่งไปท างาน
ในส านักงานเครือข่ายในต่างประเทศ เป็นต้น เพ่ือดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้
อยู่กับองค์กรนานขึ้น เนื่องจากงานตรวจสอบบัญชี ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
คุณภาพงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญ หากมีการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเหล่านี้ อาจน ามาใช้วางแผนและปรับกลยุทธ์ให้พนักงาน รุ่นใหม่ๆ อยู่
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กับส านักงานยาวนานขึ้น เพ่ือลดปัญหาการลาออกและอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในส านัก
งานสอบบัญชี รวมทั้งมีส่วนในการสร้างพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้บริหาร
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล และงานตรวจสอบบัญชีต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลใน
การขับเคลื่อนมากกว่าทรัพยากรอ่ืนใดในองค์กร ซึ่งพนักงานตรวจสอบบัญชีนี้เป็นวิชาชีพเฉพาะที่
ต้องการบุคลากรที่มีความช านาญ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงต้องค านึงถึงความส าคัญที่จะศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ 
ปัจจัยค้ าจุน ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ผลการศึกษานี้
สามารถน ามาเพ่ือป้องกันปัญหาการลาออก การเปลี่ยนงานของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในด้านงานตรวจสอบบัญชีของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบกับการขับเคลื่อนงานในระยะยาว และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานให้กับองค์กรต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีใน 

ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ

บัญชีใน ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 
 
1.3 ขอบเขตของงานศึกษา 
 

การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย (เรียงตามตัวอักษร) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
2. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
3. บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
4. บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
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ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานเก็บข้อมูลการวิจัยโดยเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 
2559 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส านัก
งานสอบบัญชีดังนี้ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชีทั้งปัจจัยทางด้านตัวเงินและปัจจัยด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน เพ่ือน าไปปรับกลยุทธ์ในองค์กรเพ่ือดึงดูด
ให้พนักงานอยู่กับองค์กรนานขึ้นหรือการตัดสินใจลาออกลดลง 

2. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้เห็นความส าคัญในการเสริมสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี และน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในส านักงานให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์แก่บริษัทตรวจสอบบัญชีอ่ืนๆ นอกเหนือจากส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ในกรณีศึกษานี้ น าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนโยบายของบริษัทได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี

ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
และทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย และจัดล าดับน าเสนอดังนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
1.1 ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
1.3 ปัจจัยและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

2. การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.1.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) เป็นปัจจัยส าคัญที่

ท าให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท ารวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ได้มีนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้  
ต่างๆ กัน ได้แก่ 

นเรศ ภูโคกสูง (2541) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ งเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในปัจจัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานในทางบวก จะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีการเสียสละ อุทิศกาย 
แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานมาก ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ในทางลบ จะท าให้เกิดความ ไม่พึงพอใจแก่งาน ท าให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาด
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลไม่คงที่
แน่นอน อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น ผู้บริหาร
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จึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือที่จะได้ท าการแก้ไขปรับปรุง
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เอื้อหรือสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบัติงาน ท าให้องค์กรเกิดความเจริญ
และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิด
จากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

สุวารี เคียงประพันธ์ (2543) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่องาน ซึ่งเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในปัจจัยต่างๆ ทั้งในการท างานและส่วนบุคคล ท าให้สามารถท างานด้วย
ความเต็มใจ มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญาให้กับการท างาน ส่งผลให้งานด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ 

จากการให้ความหมายของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่องานและการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนี้จะเป็น
แรงจูงใจท าให้บุคลากรท างานด้วยความตั้งใจ มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เพราะบุคลากรมีคว าม
เสียสละ ท างานด้วยความรักและทุ่มเท ไม่ใช่เพียงแต่ท างานให้เสร็จเท่านั้นโดยไม่ค านึงถึงคุณภาพของ
งาน 

2.1.1.2 ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
พนัส หันนาคินทร์ (2526) กล่าวว่า สาเหตุเนื่องจากการที่บุคลากรใน

องค์กร หรือครูที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะท าให้เกิด
ความขยันหมั่นเพียร มีความกระตือรือร้น อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536) ได้จ าแนกความส าคัญของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 3 ประการดังนี้ 

1. ความส าคัญต่อองค์กร  ความพึงพอใจมีประโยชน์ต่อองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานบุคคลในอันที่จะสนองความต้องการด้านพฤติกรรมมนุษย์
ให้แก่องค์กรในเรื่องส าคัญๆ คือ ช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความสามารถมาร่วมท างานด้วยและรักษาคน
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ดีๆ เหล่านั้นให้อยู่ในองค์กรต่อไปนานๆ แล้วองค์กรยังเกิดความม่ันใจว่าบุคลากรขององค์กรจะท างาน
ตามที่ถูกจ้างไว้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในทางริเริ่มสร้างสรรค์แก่องค์กร 
การสร้างแรงจูงใจ เป็นวิธีการที่รักษาคนดีมีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรตามความต้องการได้ 
เพราะถ้าหากไม่มีการสร้างแรงจูงใจแก่คนดีมีคุณภาพแล้ว เมื่อมีองค์กรอ่ืนเสนอเงื่อนไขในสิ่งที่
บุคลากรเหล่านั้นต้องการ เขาย่อมจากไปแสวงหาในสิ่งที่เขาต้องการ 

2. ความส าคัญต่อผู้บริหาร การจูงใจนอกจากจะมีประโยชน์ต่อองค์กร
แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อผู้บริหารอีกหลายประการ ได้แก่ ช่วยให้การมอบอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารงาน การจูงใจช่วยให้ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น าที่ดีซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้การสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

3. ความส าคัญต่อบุคลากร การจูงใจนอกจากมีความส าคัญต่อองค์กร
และฝ่ายบริหารแล้วยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กรเอง โดยช่วยให้บุคลากรสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์กรและยังสนองความต้องการของตนเองได้พร้อมๆ กัน จึงท าให้สามารถที่จะ
ปรับตัวเองให้เข้ากับองค์กรได้ดียิ่งข้ึน ได้รับความยุติธรรมจากองค์กรและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องของค่าตอบแทน มีขวัญก าลังใจในการท างาน โดยจะได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารใน
ฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่วัตถุ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นคล้ายกับการจูงใจในการท างาน 
ต่างกันก็เพียงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เก่ียวกับความรู้สึกที่มีต่อการท างาน แต่การจูง
ใจในการท างานเป็นเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการท างาน จึงไม่ใช่สิ่งแปลกแต่อย่างใดที่
จะกล่าวว่าทั้งความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการจูงใจในการท างานไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก ความพึงพอใจเป็นสิ่งตอบสนองความชอบ
หรือไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กล่าวคือ บุคคลนั้นจะพยายามเข้าหาในสิ่งที่ตนเองชอบ และพฤติกรรม
เช่นนี้เป็นการจูงใจอย่างหนึ่ง ประการที่สองการจูงใจเป็นการกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการ
แสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการ จึงกล่าวได้ว่า การจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน (Mccormick, 1980, อ้างถึงใน มาลี มะวงษ์, 2534) 

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร 
เพราะจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อองค์กร ต่อผู้บริหาร และต่อพนักงานเอง โดยท าให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สร้างความจงรักภักดีแก่องค์กร เกื้อหนุนให้
ระเบียบข้อบังคับบรรลุผล สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลใน
องค์กรกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งท าให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
องค์กรที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ 
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สิ่งจูงใจในการท างานที่มีอยู่ในองค์กรเป็นสิ่งดึงดูดส าคัญที่ส่งผลต่อระดับความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าองค์กรมีสิ่งจูงใจมาก บุคลากรก็จะ
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากตามไปด้วย โดยจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์
งานอย่างเต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

การที่องค์กรจะสร้างแรงจูงใจในการท างานเพ่ือให้พนักงานเกิดความจงรักภักดี
แก่องค์กร จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยและวิธีการบริหารต่างๆ ผู้วิจัยได้เลือกแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยดังนี้ 

2.1.2.1 ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy 
of Need) 

Maslow (1970, อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) ได้ศึกษาว่า
พฤติกรรมของคนจะถูกก าหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ แรงจูงใจเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกัน
ไปส าหรับแต่ละคน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory Motivation) ได้อธิบายไว้
ว่าบุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความ
ต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้ นให้บุคคลพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียง
ตามล าดับจากสิ่งที่กดดันมากท่ีสุดไปถึงน้อยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้สรุปลักษณะของการจูงใจไว้ว่า 
การจูงใจจะเป็นไปตามล าดับของความต้องการอย่างมีระเบียบ ล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์
ตามทฤษฎีของมาสโลว์มีอยู่ 5 ระดับ คือ 

ระดับข้ันที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 
เป็นความต้องการพ้ืนฐานขั้นแรกของมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้มีชีวิตรอดอยู่ เช่น ความต้องการ
อาหาร น้ า ยารักษาโรค อากาศ และท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุก
คน ทั้งนี้ เพราะความจ าเป็นที่จะต้องด ารงชีวิตอยู่ ท าให้มนุษย์ต้องใฝ่หาสิ่งเหล่านี้มาตอบสนองก่อน
สิ่งอ่ืนใด ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความต้องการระดับนี้ องค์กรจึงต้องมีการจ่ายเงินเดือนและมอบ
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพ่ือน ารายได้ส่วนนี้ไปใช้ในการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานได้ 

ระดับข้ันที่ 2 ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Security or 
Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมี
ความต้องการในระดับขั้นที่สูงขึ้นไป คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ 
พนักงานอาจจะมีความต้องการมั่นคงทางเศรษฐกิจในรูปของสัญญาจากนายจ้างที่จะจ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้างหรือผลตอบแทนให้ในระยะยาว เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกว่าอาชีพของตนไม่มั่นคง อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมท าให้พนักงานขาดรายได้และขาดความมั่นคงใน
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หน้าที่การงาน ก็จะเกิดการแสวงหาความต้องการเหล่านี้ ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานมีหน้าที่การ
งานและหลักประกันที่มั่นคง การพยายามแสวงหาความต้องการทางด้านความปลอดภัยก็จะน้อยลง 
การคิดเรื่องหางานใหม่หรือลาออกก็จะลดลง พนักงานเหล่านี้ก็จะมีแรงกายแรงใจในการท างาน 
ทุ่มเทให้แก่งานเต็มความสามารถ ดังนั้น องค์กรจึงควรต้องจัดหาสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเพียงพอ 
มิฉะนั้นพนักงานอาจเกิดความไม่แน่ใจในความม่ันคงในที่ท างานเดิม ก็อาจหาทางเปลี่ยนงานไปอยู่กับ
บริษัทใหม่ท่ีให้ความมั่นคงมากกว่า เป็นต้น 

ระดับข้ันที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongings 
Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว มนุษย์ก็มีความต้องการที่สูงขึ้น
คือความต้องการทางด้านสังคม คือการได้รับมิตรภาพและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกหรือกลุ่มคนใน
สังคมนั้นด้วย ความต้องการทางด้านสังคมนี้เป็นความต้องการทางด้านจิตใจมากขึ้น ดังนั้นองค์กรควร
ที่จะมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรเพ่ือให้พนักงานเกิดความรักองค์กร 

ระดับข้ันที่ 4 ความต้องการด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง (Esteem Needs) 
ความต้องการการยกย่อง หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการได้รับการยกย่อง นับถือ 
ตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากที่จะให้บุคคลอ่ืน
สรรเสริญหรือนับหน้าถือตา เป็นต้น ดังนั้นองค์กรควรที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในระดับ
นี้ด้วย มีการให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม หรือประกาศให้พนักงานรับรู้ถึงการ ยก
ย่องนี้เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงาน 

ระดับข้ันที่ 5 ความต้องการด้านความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization 
or Self-Realization) ล าดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่างเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง มีความอิสระในการตัดสินใจและคิด
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น องค์กรอาจจะสนองความ
ต้องการของมนุษย์ขั้นนี้โดยการมอบหมายงานที่ส าคัญมากขึ้น มอบหมายงานที่มีความท้าทายมากขึ้น
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี 
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ภาพที่ 2.1 แสดงความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ 
ที่มา: Keeping Employees Satisfied: Theories of Motivation and Work, โดย Linkedin. 
สืบค้นจาก https://www.linkedin.com/pulse/20140831143438-248587420-work-and-
satisfaction-the-intersection-of-herzberg-s-two-factor-theory-and-maslow-s-hierarchy-
of-needs/ 

 
2.1.2.2 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (Theory X and Theory 

Y Assumption) 
แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงแบบของการบริหาร 2 

แบบ คือ ทฤษฎี X ซึ่งมีลักษณะเป็นเผด็จการ และทฤษฎี Y หรือการมีส่วนร่วม แต่ละแบบเกี่ยวข้อง
กับสมมติฐานที่มีต่อลักษณะของมนุษย์ดังนี้ 

ผู้บริหารแบบทฤษฎี X เชื่อว่า 

 มนุษย์โดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ชอบการท างาน และพยายามหลีกเลี่ยง
งานถ้าสามารถท าได้เมื่อมีโอกาสเอื้ออ านวย 

 เนื่องจากลักษณะของมนุษย์โดยทั่วไปไม่ชอบการท างาน จึงถูก
ควบคุม ถูกบังคับ หรือชอบให้สั่งการและใช้วิธีการลงโทษ เพ่ือให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ความพยายาม 
ความตั้งใจท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 มนุษย์โดยทั่วไปชอบการชี้แนะแนวทาง สั่งการหรือการถูกบังคับ 
ต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย และต้องการความมั่นคงมาก 

ทฤษฎี X คือคนประเภทเกียจคร้าน ในการบริหารจึงควรใช้มาตรการ
บังคับและมีระเบียบกฎเกณฑ์คอยก ากับ ต้องมีการควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิดหรือมีการลงโทษ

https://www.linkedin.com/pulse/20140831143438-248587420-work-and-satisfaction-the-intersection-of-herzberg-s-two-factor-theory-and-maslow-s-hierarchy-of-needs/
https://www.linkedin.com/pulse/20140831143438-248587420-work-and-satisfaction-the-intersection-of-herzberg-s-two-factor-theory-and-maslow-s-hierarchy-of-needs/
https://www.linkedin.com/pulse/20140831143438-248587420-work-and-satisfaction-the-intersection-of-herzberg-s-two-factor-theory-and-maslow-s-hierarchy-of-needs/
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เป็นหลัก เพื่อท าให้พนักงานใช้ความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร 

ผู้บริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อว่า 

 การท างานเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ มนุษย์โดยทั่วไปจะ
ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับงานตามปกติ เสมือนกับว่าเป็นการเล่นหรือการพักผ่อน 

 การข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีการบริหารที่ดีที่สุดในการจูงใจ
ให้คนท างาน บุคคลที่ผูกพันกับองค์กร การบรรลุถึงความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร จะมี
แรงจูงใจด้วยตนเองและควบคุมตนเอง 

 ความผูกพันของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายขึ้นอยู่กับรางวัล และผลตอบแทน
ที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับเมื่อเป้าหมายบรรลุถึงความส าเร็จ 

 ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท างาน เป็นการจูงใจให้
บุคคลยอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

ทฤษฎี Y คือลักษณะของคนประเภทที่ขยัน ทฤษฎีนี้เป็นแนวความคิดที่
ค านึงถึงด้านจิตวิทยาของมนุษย์อย่างลึกซ้ึง และเป็นการมองพฤติกรรมมนุษย์จากสภาพความเป็นจริง 
ในการบริหารจึงควรใช้การก าหนดหน้าที่การงาน มีความท้าทายความสามารถ มีการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน เชิงบวกและควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

กล่าวโดยสรุปคือ McGregor (1960) เห็นว่า คนมี 2 ประเภท และการ
บริหารคนทั้ง 2 ประเภท ต้องใช้วิธีการบริหารแตกต่างกัน 

2.1.2.3 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory) 
Herzberg, Mausner & Snyderman (1959) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลต่อการท างานของบุคลากรในองค์กร โดยศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการท างานเพ่ือหาทางที่
จะลดความไม่พอใจในการท างาน เพ่ือที่จะท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีในการที่จะพยายาม
เสริมสร้างประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้น เขาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivates Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้คนท างาน 
โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
งานที่จะท า 

2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ที่จะสร้างความไม่พอใจในการท างานให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานข้ึนได้ หรือเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันมิให้คนไม่พอใจในงานที่ท าอยู่ 
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ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
ซึ่งเฮอร์ซเบิร์กได้อธิบายไว้มีรายละเอียด ดังนี้ (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) 

 
ตารางที่ 2.1 
 
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 

ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene) 

1. ความส าเร็จในชีวิต (Achievement) 
2. การเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป (Recognition) 
3. งานที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
4. งานที่ท าแล้วมีโอกาสก้าวหน้า (Advancement) 
5. ต าแหน่งงานที่ดี (Work Itself) 
6. งานมีความสุข (Growth) 

1. นโยบายและการบริหารที่ดี 
2. การควบคุมงาน 
3. ความสัมพันธ์กับหน้าที่ 
4. เงื่อนไขการท างานที่ด ี
5. เงินเดือนดี 
6. ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร 
7. การมีชีวิตส่วนตัวที่ดี 
8. ความสัมพันธ์แวดล้อมอ่ืน ๆ 
9. สถานะภาพของตนเองในงาน 
10. ความมั่นคงปลอดภัย 

 
เฮอร์ซเบิร์กได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากความพึงพอใจในงานของพนักงานอยู่ในระดับต่ า 

จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่พึงพอใจในงานของพนักงาน แต่หากพนักงานมีความไม่พึงพอใจในงาน
อยู่ในระดับต่ าจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีความพึงพอใจในงาน ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะยึด
หลักการบริหารโดยเน้นเรื่องการให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และบรรยากาศที่ดีในการท างาน ไม่ได้เป็น
สิ่งที่ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่าพนักงานในองค์กรเกิดความพึงพอใจในงานที่ท า เพราะฉะนั้นตามที่
ทฤษฎีเฮอร์ซเบิร์กได้ให้ข้อเสนอไว้ว่าการที่องค์กรให้โอกาสบุคลากรได้ท างานที่มีความท้าทาย 
สร้างสรรค์ และมีโอกาสของการก้าวหน้า จึงจะเป็นการจูงใจให้ท างานอย่างแท้จริง (เปรมฤดี เอ้ือสิริ
มนต์, 2550, อ้างถึงใน รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) 

2.1.2.4 ทฤษฎี ERG Theory (Existence, Relation, Growth) ของอัลเดอร์
เฟอร์ (Alderfer) 

ทฤษฎี ERG เป็นทฤษฎีที่ Alderfer (1972, p. 184) พัฒนามาจากทฤษฎี
ความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ โดยอัลเดอร์เฟอร์ได้เสนอทฤษฎี ERG ว่าความต้องการมี
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อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐาน 3 อย่าง
ดังนี้ 

1) ความต้องการในการด ารงชีวิต (Existence Needs: E) เป็นความ
ต้องการทางกายภาพและความต้องการทางวัตถุที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอดอยู่ได้ เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่
อาศัย นอกจากนี้ค่าจ้าง แรงงาน ความมั่นคง สวัสดิภาพ ความปลอดภัยก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เมื่อ
เทียบเคียงกับทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตจะเปรียบเสมือนความต้องการ
ทางด้านสรีระทั้งหมด แต่มีบางส่วนของความต้องการความมั่นคงและปลอดภัยรวมอยู่ด้วย 

2) ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs: R) เป็น
ความต้องการเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เป็นความต้องการที่รวมถึงความต้องการทางสังคม 
ความต้องการความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร การได้รับการยอมรับ 
การมีชื่อเสียง และการได้รับการยกย่องจากสังคม เมื่อเทียบเคียงกับทฤษฎีของ มาสโลว์ ความ
ต้องการด้านความสัมพันธ์จะเปรียบเสมือนการรวมส่วนประกอบบางส่วนของความต้องการความ
มั่นคงและปลอดภัย ความต้องการทางสังคม และความต้องการเกียรติและศักดิ์ศรี 

3) ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth Needs: G) เป็นความ
ต้องการเกี่ยวกับการที่บุคคลได้สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับตัวเขาเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ให้ก้าวหน้าเติบโตยิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนการเข้าใจในตนเอง และการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เมื่อ
เทียบเคียงกับทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการด้านการเติบโตนี้จะประกอบด้วยบางส่วนของความ
ต้องการเกียรติและศักดิ์ศรี และท้ังหมดของความต้องการท าตนให้ประจักษ์ 

จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ แต่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลนั้นมีปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจแตกต่างกันไป องค์กรจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เพ่ือก่อให้เกิด
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร โดยผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน หลักๆ คือ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถื อ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน เงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

2.1.3 ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
วิชัย แหวนเพชร (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานในองค์กรใดๆ ก็ตาม สิ่งที่

เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นก็คือบุคลากร แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีนั้น
ถูกน ามาใช้แทนบุคลากรในการท างาน แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญที่สุดในความส าเร็จ บุคลากรที่
ท างานอยู่ในองค์กรนั้นต่างหากที่เป็นเครื่องบ่งชี้ เพราะบุคลากรเป็นผู้คิด ผู้ปฏิบัติ และผู้วางแผนใน
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การท างาน ดังนั้น ถ้าบุคลากรมีคุณภาพ มีความพึงพอใจในงานที่ท า งานและองค์กรก็จะประสบ
ผลส าเร็จ 

องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น ได้มีนักวิชาการและ
นักการศึกษา กล่าวถึงไว้ดังนี้ 

Harrell (1964, อ้างถึงใน จันทร์แรม พุทธนุกูล, 2554) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ได้แก่ประสบการณ์ เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการท างาน เชาว์ปัญญา 
การศึกษา บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการท างาน และความสนใจในงาน 

2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน ทักษะในการท างาน ฐานะทางวิชาชีพ 
ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและท่ีท างาน สภาพภูมิศาสตร์ และโครงสร้างของงาน 

3. ปัจจัยการจัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาส
ก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ สภาพการท างาน เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิดชอบงาน การนิเทศ
งาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน 

อารี เพชรผุด (2530) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
1.1 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง น าไปสู่ความแตกต่างทางด้าน

เจตคติและค่านิยม และย่อมท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
1.2 ลักษณะของอาชีพ โดยส่วนใหญ่อาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่ผู้ปฏิบัติงาน

ได้ศึกษาเล่าเรียนมา จะสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่าอาชีพที่ไม่ตรงกับวิชาที่เรียนมา 
1.3 สิ่งแวดล้อมในองค์กร ส่งผลต่อความพึงพอใจ ซึ่งได้แก่ ขนาดองค์กร 

ลักษณะการจัดองค์กร การบริหารองค์กร การตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการท างานเป็นทีม 
1.4 งานและสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่งานและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ ต้องเป็นงานที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ เป็นงานที่ท าให้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็น
งานที่ท าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นงานที่ท าให้เกิดความท้าทาย 

2. องค์ประกอบส่วนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพ 

เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2533) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 
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1. สัมฤทธิผลของงาน (Achievement) บุคลากรโดยส่วนมากที่ต้องการ
ความส าเร็จในการท างาน และมีความพึงพอใจอย่างสูงกับการมีส่วนสร้างสรรค์งานที่มีความส าคัญ
ให้แก่บริษัท ถ้าผู้บริหารยอมรับในข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุนให้บุคคลได้มีโอกาสประสบความส าเร็จใน  
การปฏิบัติงานตามศักยภาพ (Potential) ของแต่ละบุคคล 

2. การยอมรับนับถือ (Recognition) ถ้าผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรม
การยอมรับในความคิดหรือความสามารถของบุคคลไม่ว่าจะเป็น การยกย่องชมเชย หรือการได้รับ  
การสนองตอบ (Feedback) ที่เหมาะสมจะมีส่วนสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้อย่างสูง 

3. ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าในการท างานเป็นสิ่งที่ 
ท้าทาย ซึ่งจะท าให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการท างานอยู่เสมอ เพราะเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 

4. ความสนใจ (Interest) หมายถึง การให้บุคคลได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการท างานที่ตนเองถนัด นับเป็นการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่งที่จะท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ส าหรับบุคคลที่มีความสามารถ มีไหว
พริบ และทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี จะมีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานด้วยอ านาจความรับผิดชอบ
ของตนเอง และจะไม่ชอบถูกบังคับให้ปฏิบัติงาน 

6. การมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation) การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น การก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน จะท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น
อย่างสูง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

ดังนั้น ปัจจัยและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
มีความส าคัญกับทุกองค์กรเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารต้องก าหนดปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและองค์กร เพราะปัจจัยและองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถ
ใช้เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย อายุ ระดับเงินเดือน และระดับการศึกษา ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ลักษณะของงานที่
ท า ความก้าวหน้าในการท างาน ส่วนปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ สภาพและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ 
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2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
2.1.4.1 ความหมายของพฤติกรรม 

จุฬาลักษณ์ สภาวรรณวิสุทธิ์ (2550) ได้สรุปความหมายของค าว่า 
“พฤติกรรม” หมายถึง การกระท าที่บุคคลแสดงออกเพ่ือตอบโต้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถสังเกตหรือวัด
ได้ ดังนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติงาน จึงหมายถึง การแสดงออกของพนักงานที่ท าตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเก่ียวข้องกับศักยภาพการท างาน 

พงศ์ หรดาล (2549) ได้ให้ความหมายของค าว่าพฤติกรรม หมายถึง 
กิริยาอาการต่างๆ ที่แสดงออกและการแสดงออกอาจเกิดจากอุปนิสัยที่ได้สะสมมาจากความเคยชิน  
การอบรม และประสบการณ์ เป็นต้น การแสดงออกอาจแสดงได้ทั้งการคล้อยตามหรือต่อต้าน ซึ่งอาจ
เป็นประโยชน์และโทษต่อผู้แสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2531) ให้ความหมายของค าว่า “พฤติกรรม” 
หมายถึง การกระท าทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตโดยเน้นการกระท าของมนุษย์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะกระท า
โดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เช่น การเดิน การพูด การคิดและการรับรู้ 

สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2535, อ้างถึงใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545) 
ให้ความหมายของค าว่า “พฤติกรรม” ไว้ว่าหมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท า แสดงออกมา โต้ตอบหรือ
ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ 

2.1.4.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) มีแนวคิดว่าภูมิหลังเฉพาะบุคคล 

หรือลักษณะชีวประวัติของแต่ละบุคคล คือลักษณะส่วนตัวของบุคคล เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคคล ดังนี้ 

1. อายุกับการปฏิบัติงาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับ
กันว่า ผลงานของบุคคลจะลดน้อยเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม พนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะไม่อยาก
ลาออกหรือย้ายงาน ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีอายุงานนานจะท าให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น และมีสิทธิ
ในการลาพักผ่อนและสวัสดิการต่างๆ ได้มากขึ้น 

2. เพศกับการปฏิบัติงาน (Gender and Job Performance) จาก
การศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกันน้อยมากระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย
ในเรื่องความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการเรียนรู้ แรงกระตุ้น
เพ่ือต่อสู้เมื่อมีการแข่งขัน แรงจูงใจ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การปรับตัวทางสังคม และความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน 

3. สถานภาพสมรสกับการปฏิบัติงาน (Marital Status and Job 
Performance) จากการศึกษายังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า สถานภาพการสมรสมีผลต่อการ
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ปฏิบัติงานอย่างไร แต่มีบางผลการวิจัย พบว่าพนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงานและออกจากงานน้อย
กว่าผู้ที่ยังไม่สมรส และยังมีความพึงพอใจในงานที่สูงกว่าผู้ที่ยังไม่สมรส  นอกจากนี้ยังมีความ
รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานด้วย 

4. ความมีอาวุโสในงานกับการปฏิบัติงาน (Tenure and Job Performance) 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีระยะเวลาการท างานในองค์กรมานานจะมีผลงานที่มีคุณภาพมากกว่า
พนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานที่สูงกว่าด้วย นอกจากนี้จะมีอัตราการขาดงานที่น้อยกว่า
และอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่า 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) กล่าวว่า คนเราก็มีจุดมุ่งหมายในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ท าให้บุคคลเลือกงานและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ในงาน
ชนิดเดียวกันบุคคลที่มีความรู้ระดับเดียวกันและมีเชาว์ปัญญาใกล้เคียงกัน  ยังมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ท าให้ผลงานออกมาแตกต่างกัน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานจาก
นักวิชาการหลายท่าน สรุปได้ว่า พฤติกรรมการปฏิบัติงานคือ การแสดงออกของบุคคลทั้งรู้ตัวและไม่
รู้ตัว ปัจจัยส่วนบุคคลมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม
แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลย่อมมีผลต่องานที่ท าแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วยหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ 
เป็นต้น 
 
2.2 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละองค์กร มีดังนี้ 
 
2.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่จะศึกษาในงานวิจัยนี้คือ อายุ ระดับเงินเดือน 
และระดับการศึกษา ตามแนวคิดของ Griffeth, Hom, and Gaertner (2000) ที่ว่าลักษณะส่วนตัว
ของบุคคลเหล่านี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล 

ในเรื่องของอายุ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเริ่มต้นความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงานใหม่ การพัฒนาทักษะ ความสามารถต่างๆ ซึ่งจะถูกคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ 
(Greller, 2000, อ้างถึงใน รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) ยิ่งคนอายุมากขึ้นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
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ก็จะมากขึ้น ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจในองค์กรเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในคนกลุ่มนี้
ก็จะตอบสนองได้ดีกว่าคนที่อายุน้อย 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่าย
บัญชีและการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานของ ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ (2557) พบว่า 
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ในเรื่องระดับเงินเดือนมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน หากบริษัท
สามารถให้ผลตอบแทนจากการท างานได้เพียงพอต่อการด ารงชีพของพนักงานแล้ว พนักงานก็จะมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ธนารักษ์ ตราชู และ สุธาสินี รุ่งแสงมนูญ (2540) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยในการบ ารุงรักษานักบัญชี
ระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร กรณีศึกษาองค์การภาคเอกชน 

การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญของการก าหนดขอบเขตของการเลือกงาน ยิ่งมีการศึกษา
สูงก็จะมีอิสระในการเลือกงานมากขึ้น หรือคนที่มีการศึกษาสูงจะมีโอกาสในการเลือกงานได้มากกว่า 
จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนงานที่ค่อนข้างสูง จากผลการวิจัยของ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 
แห่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
อรสุธี สนิทสม (2548, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างานระดับผู้จัดการงานสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 บริษัทในประเทศไทย 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ ระดับการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม นลินทิพย์ ศานตินานนท์ (2548, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 
2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ อายุ อายุงานในส านักงาน 
และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ พุทธิวรรณ ประสมเพชร 
(2544) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายบริการผู้โดยสารและสิ่งอ านวยความ
สะดวกบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) พบว่า ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจโดยรวม 

2.2.2 ปัจจัยจูงใจ 
2.2.2.1 ลักษณะของงานที่ท า 

ลักษณะของงานที่ท า ถือเป็นสิ่งดึงดูดใจอย่างหนึ่งของพนักงาน ซึ่ง
หมายถึง ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของงาน หรือเป็น
ลักษณะงานที่สามารถท าได้โดยล าพังผู้เดียวหรือต้องท าเป็นทีม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่าง
หนึ่งในการตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน 
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นลินทิพย์ ศานตินานนท์ (2548, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า พนักงานตรวจสอบบัญชีในระดับผู้ช่วยมีความเห็นว่าปัจจัยด้าน
ลักษณะของงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ที่ศึกษาปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของ
งานส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานในองค์กรเชิงบวกมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ บรรพต ศรีวิเศษ (2550) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ ากัด พบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติเป็นปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และงานวิจัยของ ปริญญา สตัยธรรม (2550) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจลักษณะงาน
ที่ท าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

2.2.2.2 ความก้าวหน้าในการท างาน 
ความก้าวหน้าในการท างานหรือโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน

อนาคตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพหรือตามสายงาน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้รับจากองค์กรที่ตนเองท างานอยู่ เพราะสิ่งเหล่านี้จะท าให้คุณภาพชีวิต
ของพวกเขาและครอบครัว ดีขึ้น เมื่อพวกเขาได้รับโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ท าให้เขาได้รับ
สิ่งตอบแทนทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินตามมา 

บรรพต ศรีวิเศษ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในท านองเดียวกัน อรสุธี สนิทสม (2548, อ้างถึงใน 
วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานระดับผู้จัดการงานสอบ
บัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 บริษัทในประเทศไทย พบว่า โอกาสก้าวหน้าเป็นปัจจัยอย่าง
หนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

อย่างไรก็ตาม รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ศึกษาปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจ
ของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในงานนั้นส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานในองค์กรของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีเชิงลบมากที่สุด เนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชีบางบริษัทมีการก าหนดเงื่อนไขการ
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เลื่อนต าแหน่งไว้ ซึ่งหากพนักงานมีความคาดหวังที่จะเจริญก้าวหน้าในบริษัทที่ตนเองอยู่ อาจเป็น
ปัจจัยที่มาสร้างความกดดันให้แก่พนักงานได้ 

2.2.3 ปัจจัยค้ าจุน 
2.2.3.1 เงินเดือนและสวัสดิการ 

เงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง การขึ้น
เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น ผลตอบแทนเหล่านี้ทุกองค์กรให้ความส าคัญว่าเป็นแรงจูงใจให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ศึกษาปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า ด้านผลตอบแทน
เงินเดือนและสวัสดิการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการท างานในองค์กร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรสุธี สนิทสม (2548, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างานระดับผู้จัดการงานสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 บริษัท
ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจคือ ผลตอบแทน 

ชูศักดิ์ ประยูร (2547) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษัท ซิมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ค่าจ้างที่
ได้รับ เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และงานวิจัยของ สมศิลป์ อุฬารพงศ์ธรรม, 
สุมาลี วิวัฒน์วิชา และพรเพ็ญ วิวัฒนเดชา (2540, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) ที่ศึกษาปัจจัย
สภาพแวดล้อมกับความพอใจในการท างานของพนักงานในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ พบว่า 
ผลตอบแทนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในส านักงานสอบ
บัญชี 

นอกจากนี้ พรพรรณ ลิมปนุทัย (2548) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในงาน กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป (ลพบุรี) บริษัท สหฟารม จ ากัด พบวา ปจจัยดานคาตอบแทน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยพนักงานสวนใหญมีความเห็นวาคาตอบแทนที่ไดรับยังไมเหมาะสม 
ซึ่งการปรับขึ้นคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และการเพ่ิมสวัสดิการในดานรถรับ-สง ชุด
ท างานและหอพักฟรี จะท าใหพนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจมากขึ้น 

2.2.3.2 สภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน คือทุกๆ สิ่งที่อยู่ในที่ท างาน เช่น อากาศ

ปลอดโปร่ง ถ่ายเทสะดวก แสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การท างาน คุณภาพของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ท างาน รวมถึงบรรยากาศในสถานที่
ท างานด้วย ถ้าพนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม และมีทรัพยากรที่เพียงพอจะมี
ผลให้การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างที่องค์กรต้องการ (Devenport et al, 
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2002, อ้างถึงใน รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) แต่ถ้าองค์กรจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่เหมาะสม
เพราะมุ่งหวังเพียงแค่ปริมาณงาน ไม่มีอิสระในการท างาน จะเป็นสิ่งที่สร้างความตึงเครียดในการ
ท างานให้แก่พนักงาน (Mausner-Dorsch and Eaton, 2000, อ้างถึงใน รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) 

รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน เพราะสภาพแวดล้อม
ในการท างานเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลต่อบรรยากาศในการท างานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใน
การท างานที่อ านวยต่อการท างานหรือระยะทางในการเดินทางไปท างานไม่ไกลก็จะท าให้พนักงานไม่
เหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายจากการเดินทาง จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกพร้อมที่จะท างานมากขึ้น มี
ความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น 

สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯ ส านักงานใหญ่ พบว่า พนักงาน
มีความพอใจในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมากที่สุด เพราะบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเหมาะสมกับการท างาน มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการท างานเป็นอย่างดี  มีอุปกรณ์
เครื่องมือในการท างานที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน สถานที่ท างานกว้างขวางไม่แออัด ที่จอดรถของ
บริษัทมีเพียงพอ ในเมื่อบริษัทอ านวยความสะดวกในเรื่องปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
เช่นนี้ ก็ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน 

นอกจากนี้ มีนา นุ้ยแนบ (2548) ได้ศึกษา พฤติกรรมเสริมสร้างความสุข
ในการท างานของพนักงาน โรงงานแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่ ในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความสุขในการท างานของพนักงาน เพราะพนักงานต้องการความสะอาด
และมีระเบียบในที่ท างาน ไม่ต้องการท างานในที่ร้อน หรือการระบายอากาศไม่ดี ที่พักอาศัยที่คับแคบ
แออัด กฎระเบียบที่ยุ่งยากของโรงงาน ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถที่จะน าไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างความสุขในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือลดปัญหาความไม่พึงพอใจใน
การท างาน 

2.2.3.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา คือ การติดต่อกันโดยทางกายหรือวาจาที่

แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี 
ผู้บังคับบัญชาคือ ผู้ที่ผลักดัน สั่งการ ขับเคลื่อนงานและคนให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น
การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน จะท าให้พนักงานเกิดความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน และท าให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย และเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ได้ศึกษาปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
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กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย  พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาส่งผลเชิงบวกแก่แรงจูงใจในการท างาน เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่เป็นการตรวจสอบ
บัญชีมีความจ าเป็นต้องติดต่องานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง และในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะ
มีผู้บังคับบัญชาเป็นคนละคนกัน ซึ่งพนักงานไม่สามารถเลือกได้ ดังนั้น หากพนักงานสอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาก็จะส่งผลให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมศิลป์ อุฬารพงศ์ธรรม, สุมาลี วิวัฒน์วิชา และพรเพ็ญ วิวัฒนเดชา (2540, อ้างถึงใน 
วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) ที่พบว่า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

ปิยะฉัตร สุวิทย์ศักดานนท์ (2549) ได้ศึกษา ปัจจัยจูงใจในการท างาน
ของพนักงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน เพราะส าหรับปัญหาในการท างาน 
พนักงานมีความเห็นว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปในทางที่ดี ก็
จะมีปัญหาและอุปสรรคน้อยลง ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการท างานมาก 

นอกจากนี้ ทัศนี อุปการ (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า มีปัจจัยการจูงใจเกี่ยวกับความส าเร็จในหน้าที่การงาน การยอมรับนับถือระหว่างผู้บังคับบัญชา 
และการบริหารงานมีผลต่อการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จค่อนข้างสูง อันเป็นผลมาจากการที่
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคี และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบาย 

2.2.3.4 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานถือเป็นสิ่งส าคัญต่อวิชาชีพสอบบัญชี 

เนื่องจากลักษณะงานที่ท าจะต้องท างานร่วมกันเป็นทีม ต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ในแต่ละทีมจะต้องถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่กัน เพราะงานสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องหาความรู้จาก
เพ่ือนร่วมทีมด้วย หากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพของงานและก่อให้เกิดปัญหากับการ
ท างานเป็นทีม 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานและความส าคัญ
ของปัจจัยดังกล่าวของพนักงานในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของ สมศิลป์ อุฬารพงศ์ธรรม, สุมาลี 
วิวัฒน์วิชา และพรเพ็ญ วิวัฒนเดชา (2540, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) พบว่า ตัวแปรส่วน
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานในส านักงานสอบบัญชี ได้แก่ สภาพ
การท างาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน กล่าวคือ ถ้าพนักงานได้รับการ
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ตอบสนองจากองค์กรในเรื่องดังกล่าวตามความคาดหวัง พนักงานเหล่านั้นก็จะเกิดความพอใจในการ
ท างานและเกิดความผูกพันแก่องค์กร อัตราการลาออกก็จะลดลงในที่สุด 

ปริญญา สัตยธรรม (2550) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทวาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน เพราะเพ่ือนร่วมงานที่ดีส่งผลให้บรรยากาศ
ในการท างานดีไปด้วย โดยพนักงานคาดหวังให้เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับ
งานด้วยดี เพื่อนร่วมงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ดี เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเพ่ือนร่วมงานมักช่วยเหลือ
เสมอ เพ่ือนร่วมงานมีความรัก สามัคคีอันดี ได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน
ร่วมงานท าให้มีความสุขในการท างาน เพ่ือนร่วมงานไม่เกี่ยงกันท างาน และเพ่ือนร่วมงานไม่มีความ
ขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับการศึกษาปัจจัยในการสร้าง
แรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย
ของ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การท างาน อาจเนื่องมาจากที่ลักษณะของงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมอยู่ตลอดเวลา ท าให้ระยะเวลา
การท างานร่วมกันค่อยข้างน้อยและไม่ประจ า เพราะงานหนึ่งๆ ใช้เวลาเพียงแค่ช่วงสั้นๆ จึงท าให้
ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 

2.2.3.5 ความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน 
ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน วัดจากความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อ

ความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร ซึ่งพนักงานที่ท างานอยู่ใน
องค์กรที่มีความมั่นคงจะมีความคิดในเรื่องการย้ายงานค่อนข้างต่ า เพราะสิ่งที่ได้รับจากองค์กร
ตอบสนองความต้องการในด้านนี้แล้ว 

กิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร และอภิรดี ศานติศาสน์ (2547) ได้ศึกษา ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษัท อินเทลลิเจน ออโตเมชั่น 
จ ากัด พบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ฐานะความ
มั่นคงของบริษัท 

พุทธิวรรณ ประสมเพชร (2544) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายบริการผู้โดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวก บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานมากที่สุด 
เพราะพนักงานตระหนักเห็นว่าการท างานในบริษัทที่มีความมั่นคงปลอดภัย จะมีสภาพจิตใจที่พร้อม
ในการท างาน ไม่กังวลด้านสวัสดิภาพในการท างานของตน จึงท าให้มีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น 
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ชูศักดิ์ ประยูร (2547) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษา บริษัท ซิมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ความมั่นคง
ในการท างานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปริญญา สตัยธรรม (2550) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท 
วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในเรื่องของ
ความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับมาก เพราะการท างานกับบริษัทท าให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 
พิจารณาได้จากอายุการท างานของพนักงานซึ่งท างานอยู่กับบริษัทเป็นเวลานาน แม้ในช่วงที่บริษัท
ประสบภาวะวิกฤตก็ไม่ลดจ านวนพนักงานลง 

2.2.3.6 โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ 
โดยทั่ ว ไปมนุษย์ทุกคนต้องการที่จะเรียนรู้สิ่ ง ใหม่ๆ เ พ่ือพัฒนา

ความสามารถของตนเองให้สังคมที่ตนเองด ารงอยู่ได้รับรู้ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน และเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมหรือเหนือผู้อ่ืนเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง การให้การ
ฝึกอบรมการท างานที่ดีและเหมาะสมจะท าให้ความต้องการในการลาออกและลาป่วยของพนักงานลด
ต่ าลง (Grant, Portthoff, & Ryden, 1996 อ้างถึงใน รัตนรรห์ ณ นคร, 2554) 

ในการศึกษาความส าคัญของการฝึกอบรมในส านักงานสอบบัญชีโดยการ
สุ่มตัวอย่างจากผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ กลต. ของ ธนิต บัวมณี, วราพร ประภาศิริกุล และกิติพร เอกวงศ์วิริยะ (2540, อ้างถึงใน 
วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) พบว่า ปริมาณการฝึกอบรมภายในส านักงานในระดับที่แตกต่างกันมีผล
ต่อทัศนคติในเรื่องความเพียงพอของการฝึกอบรมและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก (2551) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีต่อนโยบายและวิธีปฏิบัติงานของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ในเรื่อง
ความรู้ ความสามารถ การมอบหมายงาน และการแบ่งงาน พบว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือเรื่องการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยมีความพึงพอใจในเรื่องของการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ ความเพียงพอของเนื้อหา
ในการฝึกอบรมให้พนักงาน รวมถึงวิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาชีพให้ทันต่อ
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป 

ฐิติมา เสริมวิวัฒน์วงศ์ (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ของบุคลากรบัญชีการเงิน ของบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง พบว่า การฝึกอบรม
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทควรสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมใน
ปริมาณที่เหมาะสมต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนา
ตนเอง เช่น ศึกษาต่อ การฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงาน และจะส่งผลให้เกิด
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาสร้างปัจจัยส่วนบุคคล 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 
สรุปแนวคิดและทฤษฎีสู่กรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน

ตรวจสอบบัญช ี
 
 
 
 
 

ปัจจัยจูงใจ  
• ลักษณะของงานท่ีท า 
 • ความก้าวหน้าในการท างาน 
ปัจจัยค้ าจุน 
• เงินเดือนและสวัสดิการ 
 • สภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
 • ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
• ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
• ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
• โอกาสในการเรยีนรู้และพัฒนาความรู้

ความสามารถ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
• อาย ุ
• ระดับเงินเดือน 
• ระดับการศึกษา 
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บทที่ 3 
วิธีวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ

การส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือสรุปผลการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

พนักงานตรวจสอบบัญชีทุกระดับของส านักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยแต่ละบริษัทมี
จ านวนพนักงาน สรุปได้ดังนี้ 

1) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 1,700 คน 
2) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จ านวน   640 คน 
3) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ านวน 1,100 คน 
4) บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน 1,500 คน 

3.1.2 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาในครั้งนี้จะก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ 

Taro Yamane ซึ่งแสดงได้ตามสูตรนี้ 

n = 2)e(N1
N


 

 
โดยที่ 
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n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N  =  จ านวนประชากร 
e  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ โดยใน

งานวิจัยนี้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 
เมื่อแทนค่าจะได้ 

n = 2)05.0(50801
5080


 

  = 371 
จากการค านวณข้างต้นพบว่า จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอและ

เหมาะสมที่จะใช้ในการวิจัยนี้เท่ากับ 371 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถค านวณตามสัดส่วนของประชากรของ
ทั้ง 4 บริษัทได้ดังนี้ 

1) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน  128 คน 
2) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จ านวน  47 คน 
3) บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ านวน  81 คน 
4) บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน  115 คน 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเพ่ิมจากขนาดตัวอย่างขั้นต่ าอีกประมาณ 5% 

เพ่ือเพ่ิมอัตราการตอบกลับ และลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่แบบสอบถามบางชุดไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระดับเงินเดือน 

2. ปัจจัยจูงใจ 
- ลักษณะของงานที่ท า 
- ความก้าวหน้าในการท างาน 
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3. ปัจจัยค้ าจุน 
- เงินเดือนและสวัสดิการ 
- สภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
- ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
- ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ 

3.2.2 ตัวแปรตาม  
คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาด

ใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 
 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 

 
3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท าส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
3.3.3 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างานส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างานส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นเพ่ือเลือกประชากรเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชี เป็นแบบสอบถามที่มีให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple choices) ลักษณะ
ปลายปิด จ านวน 41 ข้อ ซึ่งแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับจากน้อยไปมาก ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.1 

 
ตารางที ่3.1 
 
เกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก 4 คะแนน 

เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 คะแนน 

ประเมินไม่ได ้ 0 คะแนน 
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ส าหรับเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผล
จากการค านวณโดยใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคชั้น เป็นดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  = 5
15  

=  0.8 

จึงได้เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 

ตารางที่ 3.2 
 
เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 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 

 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3 
 
เกณฑ์ในการแปลค่าระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 

น้อย 2 คะแนน 

น้อยที่สุด 1 คะแนน 
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โดยใช้เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ

งาน ระดับเงินเดือน และท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็น เช่น ความต้องการเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานได้เพ่ิมข้ึน 

แบบสอบถามนี้ ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของรัตนรรห์ ณ นคร (2554) ซึ่งศึกษาปัจจัยใน
การสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งใน
ประเทศไทย 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยตรวจสอบความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา ลักษณะของค าถาม และความ
เข้าใจง่ายของค าถามก่อนท าการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้

จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  371 คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ (Google Docs) และแจกแบบสอบถามแบบกระดาษ 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ท าการ

ประมวลผลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ 

1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) โดย
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้ 
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2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่
ท าการศึกษา 

2.2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่ได้จากการท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 การวิเคราะห์ Independent Samples T-testและ One-way ANOVA เพ่ือ
ทดสอบว่าระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีจะแตกต่างกันไป
ตามปัจจัยส่วนบุคคลหรือไม่ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลเพื่อท าการประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่งผลการ
วิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้เฉพาะ

กลุ่มเป้าหมายในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลารวบรวม
แบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการตอบแบบสอบถามจ านวน 
395 ชุด ทางผู้วิจัยได้ท าการตัดแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด ที่ไม่ผ่านค าถามคัดกรอง ดังนั้น การวิจัย
ในครั้งนี้มีแบบสอบถามคงเหลือจ านวน 392 ชุด ซึ่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องการ ท าให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลง จาก 5% เป็น 4.8% โดยมีจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบ
กลับจากส านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 
 
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับจากส านักงานสอบบัญชีแต่ละแห่ง 

ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
จ านวนแบบสอบถามที่

ตอบกลับ (ชุด) 
สัดส่วน (%) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 134 34.18 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 51 13.01 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 84 21.43 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 123 31.38 

รวม 392 100.00 

 
โดยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 
 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 
1. เพศ 

ชาย 14 3.57 
หญิง 378 96.43 

 392 100.00 
2. อายุ 

20-25 ปี 208 53.06 
26-30 ปี 97 24.74 

31-35 ปี 74 18.88 
36-40 ปี 3 0.77 

สูงกว่า 40 ป ี 10 2.55 

 392 100.00 
3. ระดับการศึกษาสงูสุด 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 321 81.89 
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 71 18.11 

 392 100.00 
4. อายุงาน 

น้อยกว่า 1 ป ี 48 12.24 
1-2 ป ี 143 36.48 

3-4 ป ี 114 29.08 
5 ปีขึ้นไป 87 22.19 

 392 100.00 
5. ระดับเงินเดือน 

20,000 – 30,000 บาท 103 26.28 

30,001 – 40,000 บาท 109 27.81 
40,001 – 50,000 บาท 69 17.60 

50,001 - 60,000 บาท 25 6.38 
สูงกว่า 60,000 บาท 86 21.94 

 392 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศชาย
และเพศหญิง ร้อยละ 3.57 และ 96.43 ของกลุ่มตัวอย่างตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.06 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 81.89 ของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนใหญ่อายุงานประมาณ 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.48 ของ
กลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ระหว่าง 30,000-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.81 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
4.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

 
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี โดยจากตารางที่ 4.4 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.77 

 
ตารางที่ 4.3 
 
สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี 
 จ านวนคน ร้อยละ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 11 2.81 
ระดับความพึงพอใจมาก 287 73.21 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง 88 22.45 

ระดับความพึงพอใจน้อย 6 1.53 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด - - 

 
ตารางที่ 4.4 
 
ค่าทางสถิติของระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลค่า 

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

3.77 0.5127 มาก 
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4.3 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นซึ่งมีต่อตัววัดของตัว
แปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นแสดงได้ 
ดังตารางด้านล่างนี้ 

 
ตารางที่ 4.5 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation การแปลงค่า 

ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท า    
1. ลักษณะของงานมีความน่าสนใจและท้าทาย

ความสามารถ 
3.747 .7932 มาก 

2. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจ านวน
พนักงานในทีม 

3.048 1.0871 ปานกลาง 

3. ความรับผิดชอบในงานมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

3.495 .7293 มาก 

4. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับระยะเวลา
ในการตรวจสอบ 

2.901 .9847 ปานกลาง 

5. ท่านมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธี
ปฏิบัติงาน 

3.513 .8247 มาก 

6. ท่านได้พัฒนาและเรียนรู้งานจากการ
ปฏิบัติงาน 

3.936 .6056 มาก 

7. งานที่ท่านได้รับมีความส าคัญต่อการ
ก้าวหน้าขององค์กร 

3.515 .6745 มาก 
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ตารางที่ 4.6 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี  (ต่อ) 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation การแปลงค่า 

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน    

8. ท่านมีโอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง 4.000 .6111 มาก 
9. องค์กรสนับสนุนท่านในการสอบใบรับ

อนุญาตตรวจสอบบัญชี 
4.051 .8107 มาก 

10. ท่านมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน
ในอนาคต 

4.000 .6316 มาก 

11. ต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้
และความสามารถของท่าน 

3.740 .5339 มาก 

ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ    
12. จ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความ

เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
3.724 .6481 มาก 

13. จ านวนโบนัสในแต่ละปีมีความเหมาะสม 2.589 1.2763 ปานกลาง 

14. อัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนมีความ
เหมาะสม 

3.842 .8374 มาก 

15. ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงมีความเหมาะสม 3.893 .7527 มาก 

16. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้
รับผิดชอบ 

3.730 .7317 มาก 

17. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถ 

3.755 .7302 มาก 

18. สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน
สมทบ เป็นต้น มีความเหมาะสม 

4.181 .6479 มาก 

19. จ านวนวันลาพักร้อนขององค์กรมีความ
เหมาะสม 

4.056 .5914 มาก 
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ตารางที่ 4.7 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี  (ต่อ) 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation การแปลงค่า 

ปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อม 
ในการท างาน 

   

20. สถานที่ที่ท างานมีการจัดเป็นสัดส่วนและ
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 

3.668 .6726 มาก 

21. ท่านใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างาน
ไม่นานจนเกินไป 

3.268 .9031 ปานกลาง 

22. สภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง 
อุณหภูมิ ความสะอาด เป็นต้น มีความ
เหมาะสม 

3.413 .8108 มาก 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา    

23. ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับท่านและ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่าน 

3.834 .5063 มาก 

24. ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือและ
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 

4.099 .5657 มาก 

25. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองแก่
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

3.977 .6210 มาก 

26. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจาย
งานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 

3.913 .6418 มาก 

27. ผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพในการปฏิบัติงาน 3.903 .6241 มาก 

28. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างยุติธรรม 

3.954 .6259 มาก 

29. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.870 .7439 มาก 
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ตารางที่ 4.8 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี  (ต่อ) 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation การแปลงค่า 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน    

30. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 4.082 .6659 มาก 
31. เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ 

4.084 .6675 มาก 

32. เพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้
ความช่วยเหลือ 

3.997 .8076 มาก 

33. เพ่ือนร่วมงานสามารถไว้วางใจได้ 3.959 .8331 มาก 

34. เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นกันเอง 4.023 .8041 มาก 
ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน    

35. งานที่ท่านท าอยู่ให้ความมั่นคงในอนาคตแก่
ท่าน 

4.135 .7077 มาก 

36. องค์กรมีความมั่นคงในการด าเนินงาน 4.408 .5647 มากที่สุด 

ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ 

   

37. ท่านมีโอกาสในการได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.867 .8539 มาก 

38. พนักงานในระดับเดียวกันมีโอกาสในการ
ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

3.911 .6858 มาก 

39. ท่านได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่
เหมาะสมกับหน้าที่งานในปัจจุบัน 

3.821 .6738 มาก 

40. องค์กรมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อย่าง
ทันท่วงทีและทั่วถึง 

3.773 .9030 มาก 
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ตารางที่ 4.9 
 
ระดับคะแนนความคิดเห็นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี  (ต่อ) 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation การแปลงค่า 

41. องค์กรจัดหาสื่อต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเองได้ 

3.653 .8771 มาก 

 
จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมด 41 ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของ

ระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน ในเรื่ององค์กรมีความมั่นคงในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.408  
(เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ในเรื่องสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสมทบ เป็นต้น มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.181 (เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างาน ในเรื่องงานที่ท่านท าอยู่ให้ความมั่นคงในอนาคตแก่ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.135 (เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องผู้บังคับบัญชาให้ความ
ช่วยเหลือและค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.099 (เห็นด้วยมาก) ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ในเรื่องเพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและ
เต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.084 (เห็นด้วยมาก) 
 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตรวจสอบบัญชี 
 
เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย โดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานดังนี้ 
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4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 
H0: ไม่มีความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
H1: มีความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันว่ามีผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งการทดสอบ
สมมติฐานในส่วนนี้จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.10 
 
การทดสอบสมมติฐาน “ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน” 

อายุ N Mean Std. Deviation F Sig. 

20-25 ปี 208 3.793 .4720 .473 .623 
26-30 ปี 97 3.732 .4681 

สูงกว่า 30 ปี 87 3.770 .6416 

 
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับระดับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีด้วย One-Way ANOVA ได้ค่า Sig = 0.623 แสดงว่า
อายุไม่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี เนื่องจากในการ
ท างานสอบบัญชีนั้น พนักงานในแต่ละช่วงอายุจะได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การเลื่อน
ต าแหน่ง และได้ระดับเงินเดือน และสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกันในระดับช่วงอายุของตน จึงท าให้พนักงาน
มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน 
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4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 
H0: ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
H1: มีความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาที่แตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง

กันว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งการ
ทดสอบสมมติฐานในส่วนนี้จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.11 
 
การทดสอบสมมติฐาน “ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน” 
 N Mean Std. Deviation F Sig. 

ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

321 3.717 .4975 
22.671 .000 

ปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

71 4.028 .5063 

 
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษากับระดับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีด้วย One-Way ANOVA ได้ค่า Sig = 
0.000 แสดงว่าระดับการศึกษาส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี โดยพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากระดับ
การศึกษาที่สูงกว่าท าให้พนักงานมีความรู้  ความสามารถที่จะมาใช้ประยุกต์ และแก้ปัญหาในการ
ท างานได้มากขึ้น มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือระบบของงานเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้พนักงานมีระดับความ
พึงพอใจที่ สูงกว่า 
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4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเงินเดือนและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 
H0: ไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
H1: มีความแตกต่างระหว่างระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันกับค่าเฉลี่ยของความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน

ว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งการ
ทดสอบสมมติฐานในส่วนนี้จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.12 
 
การทดสอบสมมติฐาน “ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่แตกต่างกัน” 

ระดับเงินเดือน N Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่า 30,001 บาท 103 3.903 .3288 3.567 .014 

30,001 – 40,000 บาท 109 3.688 .5561 

40,001 – 60,000 บาท 94 3.723 .4730 

มากกว่า 60,000 บาท 86 3.779 .6399 
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ตารางที่ 4.13 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของรายได้ต่อเดือน 

Multiple Comparisons 

(I) รายได้ต่อเดือน (J) รายได้ต่อเดือน 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

น้อยกว่า 30,001 บาท 30,001 – 40,000 บาท .2148* .0698 .002 

40,001 – 60,000 บาท .1795* .0724 .014 

มากกว่า 60,000 บาท .1238 .0742 .096 

30,001 – 40,000 บาท น้อยกว่า 30,001 บาท -.2148* .0698 .002 

40,001 – 60,000 บาท -.0353 .0715 .621 

มากกว่า 60,000 บาท -.0910 .0732 .215 

40,001 – 60,000 บาท น้อยกว่า 30,001 บาท -.1795* .0724 .014 

30,001 – 40,000 บาท .0353 .0715 .621 

มากกว่า 60,000 บาท -.0557 .0758 .463 

มากกว่า 60,000 บาท น้อยกว่า 30,001 บาท -.1238 .0742 .096 

30,001 – 40,000 บาท .0910 .0732 .215 

40,001 – 60,000 บาท .0557 .0758 .463 

 
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนกับระดับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานตรวจสอบบัญชีด้วย One-Way ANOVA ได้ค่า Sig = 0.014 
แสดงว่าระดับเงินเดือนส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
จากค่าเฉลี่ยพบว่าพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่ามีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับเงินเดือนที่สูงกว่า เนื่องจากพนักงานที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่า จะอยู่
ในต าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานน้อยกว่าพนักงานที่มีระดับเงินเดือนสูงกว่า ซึ่งอาจท าให้
เกิดความเครียดน้อยกว่า ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า จึงท าให้พนักงานมีระดับ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งทดสอบ
ด้วยวิธี Least Square Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.9 (Multiple Comparisons) พบว่า พนักงานที่
มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับที่แตกต่างจาก
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พนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท และพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 
บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับที่แตกต่างจากพนักงานที่มีรายได้ระหว่าง 40,001 – 
60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานที่ระดับเงินเดือนน้อยกว่า 
30,001 บาท ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่เพ่ิงเรียนจบและเพ่ิงเริ่มท างานใหม่ๆ ความรับผิดชอบจะน้อย
กว่า การได้รับเงินเดือนในระดับเริ่มต้นก็ถือว่าสร้างความพึงพอใจได้ค่อนข้างมาก แต่ เมื่อ
ประสบการณ์มากข้ึน พนักงานจะเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบกับงานที่ต้องรับผิดชอบ บริษัทอ่ืนๆ อาชีพอ่ืนๆ 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจสอบบัญชี 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและออกแบบสอบถามแล้วนั้น ต่อมาได้มีการก าหนดปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค้ าจุน ทั้งสิ้น 8 ปัจจัย พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด 41 ตัวแปร ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และได้พบว่า มีจ านวน
ของตัวแปรอิสระหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถส่งผล
ต่อการน าไปวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น า ตัวแปรอิสระ
ต่างๆ เหล่านั้นไปวิเคราะห์และสกัดปัจจัยออกมาเป็นกลุ่มใหม่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้วิเคราะห์ผลในล าดับถัดไป 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

ในการวิเคราะห์ปัจจัยนั้น ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระต่างๆ นั้นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) หรือไม่ หากค่าของ KMO มีค่ามาก (ค่าระหว่าง 0.5-1) หมายถึง ตัวแปร
นั้นๆ มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัย แต่ถ้าค่าของ KMO มีค่าต่ า (ค่าที่ต่ ากว่า 
0.5) แสดงว่า ตัวแปรนั้นๆ ไม่เหมาะสม ไม่ควรน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย 

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นการทดสอบ
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ว่าแต่ละตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่  หากมีค่า Sig. 
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ถือว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการตั้งสมมติฐานส าหรับงานวิจัย 
คือ 

H0: ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ 
H1: ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที่ 4.14 
 
ค่า KMO และ Barlett’s Test of Sphericity ของตัวแปรอิสระ 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .746 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 22919.088 
Df 820 

Sig. .000 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าของ KMO เท่ากับ 0.746 ซึ่งเป็นค่าที่เข้าใกล้หรือเข้าสู่ 1 

แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลนั้นมีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ปัจจัย เพ่ือท าการแบ่งกลุ่มตัวแปรใน
ขั้นตอนต่อไปได้เป็นอย่างดี และจากการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity นั้น พบว่าค่าของ 
Chi-Square อยู่ที่ประมาณ 22919.088 และค่า Sig. อยู่ที่ 0.000 ซึ่งเป็นค่าท่ีน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 
0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน สามารถสรุปได้ว่า ตัว
แปรอิสระต่างๆ ทั้ง 41 ตัวแปร มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยได้ 

4.5.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
จากการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระ

ทั้งหมดมีความเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยได้ท าการสกัด
ปัจจัย (Extraction) ในรูปแบบของ Principal Component Analysis (PCA) ประกอบกับการใช้วิธี
หมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดได้มีความชัดเจนมากขึ้น แล้ว
ใช้เกณฑ์ในการตัดสินจ านวนปัจจัยที่เหมาะสม โดยการพิจารณาจากค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1 
และค่า Factor Loading ของตัวแปรในปัจจัยจะต้องไม่น้อยกว่า 0.5 และตัววัดแต่ละตัวก็จะต้องไม่
มีค่า Factor Loading ที่สูงใกล้เคียงกันมากกว่า 1 ปัจจัย 

เมื่อพิจารณาค่า Initial Eigenvalue พบว่า สามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่ได้
ทั้งหมด 9 กลุ่มปัจจัย และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระเดิมทั้งหมดได้ 85.042% 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) ทั้งนี้ ได้แสดงการเปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.15 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท า 
1. ลักษณะของงานมีความน่าสนใจและท้าทาย

ความสามารถ 
2. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจ านวน

พนักงานในทีม 
3. ความรับผิดชอบในงานมีความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
4. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับระยะเวลา

ในการตรวจสอบ 
5. ท่านมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธี

ปฏิบัติงาน 
6. ท่านได้พัฒนาและเรียนรู้งานจากการ

ปฏิบัติงาน 
7. งานที่ท่านได้รับมีความส าคัญต่อการ

ก้าวหน้าขององค์กร 

ปัจจัยด้านลักษณะของงาน โอกาส 
ในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ 
1. ท่านมีโอกาสในการได้รับการอบรมและ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. องค์กรมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อย่าง

ทันท่วงทีและทั่วถึง 
3. พนักงานในระดับเดียวกันมีโอกาสในการ

ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

4. ท่านได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่
เหมาะสมกับหน้าที่งานในปัจจุบัน 

5. องค์กรจัดหาสื่อต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเองได้ 

6. ลักษณะของงานมีความน่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ 

7. องค์กรสนับสนุนท่านในการสอบใบรับ
อนุญาตตรวจสอบบัญชี 

8. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจาย
งานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 

ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ 
1. ท่านมีโอกาสในการได้รับการอบรมและ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. พนักงานในระดับเดียวกันมีโอกาสในการ

ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง  
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ตารางที่ 4.16 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
3. ท่านได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่

เหมาะสมกับหน้าที่งานในปัจจุบัน 
4. องค์กรมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อย่าง

ทันท่วงทีและทั่วถึง 
5. องค์กรจัดหาสื่อต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้

ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตนเองได้  

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
1. ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับท่าน และ

ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่าน 
2. ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือและ 

ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 
3. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองแก่

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจาย

งานอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม 
5. ผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพในการปฏิบัติงาน 
6. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างยุติธรรม 
7. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน 
1. เพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้

ความช่วยเหลือ 
2. เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นกันเอง 
3. เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ 
4. เพ่ือนร่วมงานสามารถไว้วางใจได้ 
5. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
6. ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองแก่

พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
7. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างยุติธรรม 
8. ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือและ

ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 
9. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ตารางที่ 4.17 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
1. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
2. เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ และเต็ม
ความสามารถ 

3. เพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้
ความช่วยเหลือ 

4. เพ่ือนร่วมงานสามารถไว้ใจได้ 
5. เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นกันเอง  

ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
1. จ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความ

เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
2. จ านวนโบนัสในแต่ละปีมีความเหมาะสม 
3. อัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนมีความ

เหมาะสม 
4. ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงมีความเหมาะสม 
5. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้

รับผิดชอบ 
6. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้และ

ความสามารถ 
7. สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน

สมทบ เป็นต้น มีความเหมาะสม 
8. จ านวนวันลาพักร้อนขององค์กรมีความ

เหมาะสม 

ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน 
1. อัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนมีความ

เหมาะสม 
2. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้และ

ความสามารถ 
3. เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้

รับผิดชอบ 
4. จ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความ

เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
5. ท่านได้พัฒนาและเรียนรู้งานจากการ

ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4.18 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
1. ท่านมีโอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง 
2. องค์กรสนับสนุนท่านในการสอบใบรับ

อนุญาตตรวจสอบบัญชี 
3. ท่านมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน

ในอนาคต 
4. ต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้

และความสามารถของท่าน 

ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
1. ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับท่านและ

ไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่าน 
2. ผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพในการปฏิบัติงาน 
3. ท่านมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน

ในอนาคต 
4. ท่านมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธี

ปฏิบัติงาน 
5. ท่านมีโอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง 

 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบในงาน 
1. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับระยะเวลา

ในการตรวจสอบ 
2. ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจ านวน

พนักงานในทีม 
3. ความรับผิดชอบในงานมีความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
ปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
1. สถานที่ที่ท างานมีการจัดเป็นสัดส่วนและ

เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
2. ท่านใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานไม่

นานจนเกินไป 
3. สภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง 

อุณหภูมิ ความสะอาด เป็นต้น มีความ
เหมาะสม 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
1. สถานที่ที่ท างานมีการจัดเป็นสัดส่วนและ

เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
2. ท่านใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานไม่

นานจนเกินไป 
3. สภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง 

อุณหภูมิ ความสะอาด เป็นต้น มีความ
เหมาะสม 

4. ต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้
และความสามารถของท่าน 
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ตารางที่ 4.19 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยจากการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน 
1. งานที่ท่านท าอยู่ให้ความมั่นคงในอนาคตแก่

ท่าน 
2. องค์กรมีความมั่นคงในการด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน
และสวัสดิการที่ได้รับ 
1. องค์กรมีความมั่นคงในการด าเนินงาน 
2. งานที่ท่านท าอยู่ให้ความมั่นคงในอนาคตแก่

ท่าน 
3. ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงมีความเหมาะสม 
4. สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน

สมทบ เป็นต้น มีความเหมาะสม 
5. จ านวนวันลาพักร้อนขององค์กรมีความ

เหมาะสม 

 ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส 
1. จ านวนโบนัสในแต่ละปีมีความเหมาะสม 

ปัจจัยด้านความส าคัญของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
1. งานที่ท่านได้รับมีความส าคัญต่อการ

ก้าวหน้าขององค์กร 
 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัย ปัจจัยที่

มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
4 แห่งในประเทศไทย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะของงาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมตฐิานที่ 8 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการที่ได้รับ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัสส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอย 
ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) 

เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี  ซึ่งแบบสอบถามที่ได้ถูกคัดกรอง 
ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 392 ชุด พร้อมทั้งก าหนดระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 จะได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่4.20 
 
ประสิทธิภาพของสมการถดถอย ในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจสอบบัญชีกับปัจจัยทั้ง 9 ตัว (Model Summary) 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.556 .309 .293 .4311 
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ตารางที่ 4.21 
 
ผลทดสอบสมมติฐานภาพรวม ในสมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีกับปัจจัยทั้ง 9 ตัว (ANOVA) 

 
Model 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 31.813 9 3.535 19.024 .000 
Residual 70.980 382 .186   

Total 102.793 391    
 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.12 ผู้วิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square)  
มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.556 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบายความความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ได้ร้อยละ 55.6 โดยอีกร้อยละ 44.3 ที่เหลือนั้นเกิดจาก
อิทธิพลของ ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบ 

จากข้อมูลในตารางที่ 4.13 ได้มีการตั้งสมมติฐาน คือ 
H0: ตัวแปรอิสระทุกตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจสอบบัญชี 
H1: ตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
โดยจากการทดสอบพบว่า F test มีค่า Sig 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 

(0.05) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
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ตารางที่ 4.22 
 
สมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีกับปัจจัยทั้ง 9 ตัว 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 3.773 .022  73.296 .000 

ปัจจัยด้านลักษณะของงาน โอกาส
ในการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ 

.027 .022 -.053 1.240 .216 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

.069 .022 .135 3.166 .002 

ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่
เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 

.131 .022 .255 5.996 .000 

ปัจจัยด้านเสรีภาพในการ
ปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 

-.046 .022 -.089 -2.099 .036 

ปัจจัยด้านความเหมาะสมของ
ปริมาณงานและความรับผิดชอบ
ในงาน 

-.085 .022 -.166 -3.915 .000 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม .201 .022 .393 9.237 .000 

ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยใน
การท างานและสวัสดิการที่ได้รับ 

-.014 .022 -.027 -.643 .521 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของ
โบนัส 

.091 .022 .177 4.162 .000 

ปัจจัยด้านความส าคัญของงานที่
ได้รับ 

-.021 .022 -.040 -.952 .342 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า มีตัวแปรอิสระจ านวน 6 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-test ของ
ปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) ได้แก่ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 



 55 

ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส 

โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยนั้น สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านลักษณะของงาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.216 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
ของงาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชี กล่าวคือ โอกาสในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
องค์กรมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง พนักงานในระดับเดียวกันมีโอกาสในการ
ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่
เหมาะสมกับหน้าที่งานในปัจจุบัน องค์กรจัดหาสื่อต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองได้ ลักษณะของงานมีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถ องค์กร
สนับสนุนในการสอบใบรับอนุญาตตรวจสอบบัญชี และผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจายงาน
อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
อาจเนื่องมาจากพนักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่อาจจะมีความคิดว่าลักษณะงานของงานสอบบัญชีใน
ส านักงานสอบบัญชีทุกแห่งจะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และในส่วนของ
เรื่องการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทุกแห่ง เป็นการปฏิบัติ
โดยทั่วไปที่จะต้องมีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่พนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเป็นการให้ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ของแต่ละส านักงาน ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้จึงไม่ส่งผลต่อต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญที ่0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี กล่าวคือ การที่เพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง 
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ สามารถไว้วางใจได้ การที่
พนักงานตรวจสอบบัญชีมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองแก่
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พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม ผู้บังคับบัญชา
ให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ ใต้บังคับบัญชาส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี  
ซึ่งสอดคล้องกับ สมศิลป์ อุฬารพงศ์ธรรม และคณะ (2540, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) พบว่า 
ตัวแปรส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในส านักงานสอบ
บัญชี คือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เช่นเดียวกับการวิจัยของ รัตนรรห์ ณ นคร 
(2554) พบว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาส่งผลเชิงบวกแก่แรงจูงใจในการท างาน หาก
พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาจะส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา สัตยธรรม (2550) พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานในด้านผู้บังคับบัญชาทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ในเรื่องของความใกล้ชิดและเป็นกันเองของ
หัวหน้างาน เมื่อมีปัญหาในการท างานหัวหน้างานเต็มใจให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือแก้ไขเสมอ 
และหัวหน้างานมีความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญที ่0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านเงินเดือน
และสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี กล่าวคือ อัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนมีความเหมาะสม เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้และความสามารถ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ จ านวนเงินเดือนในแต่ละ
เดือนมีความเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และการได้พัฒนาและเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต
ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า ด้านผลตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการ 
ในเรื่องอัตราเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม ตลอดจนการปรับขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการท างานในองค์กร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อรสุธี สนิทสม 
(2548, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 2551) พบว่า ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ระดับผู้จัดการงานสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 บริษัทในประเทศไทย คือ ผลตอบแทน
เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน ส านักงานสอบบัญชี 
นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ ลิมปนุทัย และคณะ (2548) พบวา ปจจัยดานคาตอบ
แทนส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยพนักงานสวนใหญมีความเห็นวา คาตอบแทนที่ไดรับยังไม
เหมาะสมซึ่งการปรับขึ้นคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมจะท าใหพนักงานระดับปฏิบัติการมี
ความพึงพอใจมากขึ้น 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

ผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยสามารถตีความ ได้ว่า 
ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี กล่าวคือ การที่ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับและไว้วางใจ
ในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพในการปฏิบัติงาน การที่มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสาย
งานในอนาคต การมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน และการมีโอกาสในการได้รับการ
เลื่อนต าแหน่ง ส่งผลให้พนักงานตรวจสอบบัญชีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยลง ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพและไว้วางใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมทั้งโอกาสในการ
เติบโตที่มากข้ึน ในอีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่า งานของพนักงานตรวจสอบบัญชีก็จะยากและซับซ้อน
มากขึ้น ก่อให้เกิดแรงกดดันและความเครียดในการท างาน จึงท าให้พนักงานตรวจสอบบัญชีมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานน้อยลง นอกจากนี้ ในส่วนของปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงาน ลักษณะ
ของอาชีพตรวจสอบบัญชีจะได้อิสระในการคิดและออกแบบวิธีการท างาน ไม่ได้เป็นลักษณะของงานที่
ท าแบบเดิมๆ ท าให้พนักงานที่ประสบการณ์การท างานน้อยเกิดความรู้สึกกดดันว่าจะท าได้ถูกต้อง
หรือไม่ สิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นแรงกดดันและสร้างความเครียดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้
ส าเร็จ จนส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตท่ีได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น งานวิจัยของ 
รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ที่พบว่า ปัจจัยด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในงานนั้นส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการท างานในองค์กรของพนักงานตรวจสอบบัญชีเชิงลบมากที่สุด เนื่องจากบริษัทตรวจสอบบัญชี
บางบริษัทมีการก าหนดเงื่อนไขการเลื่อนต าแหน่งไว้ ซึ่งหากพนักงานมีความคาดหวังที่จะเจริญก้าวหน้า
ในบริษัทท่ีตนเองอยู่ อาจเป็นปัจจัยที่มาสร้างความกดดันให้แก่พนักงานได้ แต่ขัดแย้งกับ งานวิจัยของ 
บรรพต ศรีวิเศษ (2550) พบว่า ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งองค์ประกอบ
เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่สนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจในอันดับแรกคือ การมีโอกาสไป
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอ่ืนของบริษัทเพราะทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถโยกย้ายไป
หน่วยอ่ืนได้ถ้าหน่วยงานต้องการ และขัดแย้งกับ อรสุธี สนิทสม (2548, อ้างถึงใน วิไลวรรณ สวัสดิ์พุก, 
2551) พบว่า โอกาสก้าวหน้าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานระดับผู้จัดการ
งานสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 บริษัทในประเทศไทย 
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

ผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 โดยสามารถตีความ ได้ว่า 
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี กล่าวคือ การที่ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับระยะเวลา
ในการตรวจสอบ มีความเหมาะสมกับจ านวนพนักงานในทีม และความรับผิดชอบในงานมีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชีที่น้อยลง ส าหรับอาชีพการตรวจสอบบัญชีนั้น ความท้าทายหลักของงานจะอยู่ที่ความยากง่าย
ของธุรกิจที่ตรวจสอบ และการท างานภายใต้ความกดดันทั้งเรื่องเวลาและก าลังคน แม้ว่าจะมีการ
จัดสรรระยะเวลาในการท างาน จ านวนคน หรือความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสม เพ่ือลดความ
กดดันในการท างานให้ลดลง แต่ในขณะเดียวกันความยาก ความซับซ้อนของงานก็ไม่ได้ลดลง ยิ่งได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรมากขึ้น อาจสะท้อนให้เห็นว่า งานดังกล่าวมีความยากมากขึ้น ท าให้พนักงานมี
ความเครียดในการท างาน จึงส่งผลเชิงลบต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2  เช่น ปริญญา 
สตัยธรรม (2550) พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานในเรื่อง งานที่รับผิดชอบเหมาะกับความรู้ความสามารถ 
งานที่ท าอยู่มีปริมาณไม่มากเกินไป ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัทวาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  เช่นเดียวกับ  รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า ปัจจัย
ด้านลักษณะของงานในเรื่องปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสมและความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
มีความเหมาะสมและตรงกับความสามารถของแต่ละบุคคลส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานในองค์กร
เชิงบวก 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชี 

ผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 โดยสามารถตีความได้ว่า สถานที่ที่ท างานมีการ
จัดเป็นสัดส่วนและเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานไม่นานจนเกินไป 
สภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด เป็นต้น มีความเหมาะสม และ
ต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 
เช่น รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการท างานที่อ านวยต่อการท างานหรือ
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ระยะทางในการเดินทางไปท างานไม่ไกล หรือสภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ 
ความสะอาด เป็นต้น มีความเหมาะสม เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ยังพบว่าต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของพนักงานก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานเช่นกัน เช่นเดียวกับ 
สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) พบว่า พนักงานมีความพอใจในปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน
มากที่สุด เพราะบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสมกับการท างาน มีการดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานเป็นอย่างดี มีอุปกรณ์เครื่องมือในการท างานที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
สถานที่ท างานกว้างขวางไม่แออัด ที่จอดรถของบริษัทมีเพียงพอ ในเมื่อบริษัทอ านวยความสะดวกใน
เรื่องปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเช่นนี้ ก็ท าให้พนักงานบริษัทการบินไทยฯ ส านักงานใหญ่ 
มีความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการที่ได้รับ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

ผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.521 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 โดยสามารถตีความได้ว่า การที่องค์กรมีความมั่นคง
ในการด าเนินงาน ลักษณะงานที่ท าให้ความมั่นคงในอนาคต ค่าล่ วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงมีความ
เหมาะสม สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ เป็นต้น มีความเหมาะสม และจ านวน 
วันลาพักร้อนขององค์กรมีความเหมาะสม ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี เนื่องจากจ านวนวันลาพักร้อนที่บริษัทก าหนดนั้น พนักงานสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด 
โดยไม่มีผลกระทบต่อการประเมินผลงาน แต่หากพนักงานต้องการลามากกว่าที่บริษัทก าหนดก็ยัง
สามารถใช้สิทธิ์การลากิจหรือลาป่วยได้ ในกรณีของค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ 
องค์กรต้องมีการจ่ายตามที่กฎหมายก าหนด ประกอบกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเอกชนในปัจจุบัน
ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ปัจจัยนี้ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
ส่วนในเรื่องของการที่องค์กรมีความมั่นคงในการด าเนินงานและลักษณะงานที่ท าให้ความมั่นคงใน
อนาคต ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี เนื่องจากพนักงานมี
ความคิดว่าองค์กรเป็นส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละแห่งมีความม่ันคงไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัสส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

ผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 11 โดยสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนใน
ส่วนของโบนัสส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี กล่าวคือจ านวน
โบนัสในแต่ละปีมีความเหมาะสมส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 เช่น   รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า ด้าน
ผลตอบแทนเงินเดือนและสวัสดิการ ในเรื่องอัตราเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการท างานในองค์กร 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านความส าคัญของงานที่ได้รับส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

ผลการวิจัย พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.342 ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 12 โดยสามารถตีความได้ว่า งานที่ได้รับมีความส าคัญ
ต่อการก้าวหน้าขององค์กรไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
พนักงานจะมีความพึงพอใจในการท างานหากลักษณะงานที่ท านั้นมีความส าคัญแก่ความส าเร็จของ
องค์กร หากพนักงานได้ควบคุมงานที่ท าตั้งแต่ต้นจนจบ และมีโอกาสในการตัดสินใจได้เอง จะท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น แต่เนื่องจากพนักงานตรวจสอบบัญชีในกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุงาน 1-4 ปีประมาณร้อยละ 65.56 ซึ่งตามลักษณะของงานตรวจสอบบัญชีแล้ว 
ในช่วงอายุงานดังกล่าว ยังไม่สามารถแสดงบทบาทดังกล่าวได้ จึงท าให้ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

 
4.6 ความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
 

จากการศึกษาข้อเสนอแนะและความต้องการเพ่ิมเติมของพนักงานตรวจสอบบัญชีใน 
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเพ่ิมจ านวนพนักงานที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับจ านวนลูกค้าของส านักงาน หรือไม่รับ
ลูกค้าใหม่เข้ามามากจนเกินไป เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและท าให้พนักงานมีเวลาและความ
สนุกในการเรียนรู้และศึกษางาน รวมทั้งมีการจัดสรรคนให้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณงานและความ
สะดวกในการเดินทาง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 

ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือน า
ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และบริษัทตรวจสอบบัญชีนอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างก็สามารถน าไปเป็นข้อมูลเ พ่ือสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร หลังจากที่ได้ท าการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการส ารวจผ่านแบบสอบถามทั้งแบบสอบถามแบบกระดาษและแบบสอบถามผ่านทาง
ออนไลน์ ได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับที่มีความสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 392 ชุด จากนั้นน ามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึ่งสามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ในภาพรวมพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนของเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.43 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.06 มีระดับเงินเดือนอยู่ในช่วง 30,001-
40,000 บาทเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 27.81 และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 81.89 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

5.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 

จากผลการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย มีทั้งหมด 6 ปัจจัย โดย
เรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วน
ของโบนัส ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยด้านเสรีภาพในการ
ปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบในงาน ส่วนปัจจัยด้านลักษณะของงาน โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ 
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ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการที่ได้รับ และปัจจัยด้านความส าคัญของ
งานที่ได้รับไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่  
4 แห่งในประเทศไทย ได้ร้อยละ 55.6 ซ่ึงแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1.2.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย มากที่สุด  
ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ที่ท างานมีการจัดเป็นสัดส่วนและเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางไปท างานไม่นานจนเกินไป สภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความ
สะอาด เป็นต้น มีความเหมาะสม และต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ
ของพนักงาน เนื่องจากถ้าเป็นออฟฟิศของส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะแบ่งโซนในการท างาน
อย่างชัดเจน ทีมที่จะต้องท างานร่วมกันสามารถมานั่งในโซนเดียวกันเพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อ
ประสานงานกัน พนักงานมีอุปกรณ์การท างานเป็นของตนเอง นอกจากนี้ลักษณะของงานตรวจสอบ
บัญชีจะมีการท างานเป็นทีมที่มีพนักงานตรวจสอบบัญชีในต าแหน่งที่แตกต่างกันท างานร่วมกัน การที่
พนักงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบันท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรยากาศในแต่ทีมมีความผ่อนคลายท าให้งานบรรลุ
ตามเป้าหมาย จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

5.1.2.2 ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งใน
ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย อัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนมีความเหมาะสม 
เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้
รับผิดชอบ จ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และได้พัฒนาและ
เรียนรู้งานจากการปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากพนักงานรู้สึกว่างานตรวจสอบบัญชีได้รับเงินเดือน
เหมาะสมมากกว่าหลายๆ อาชีพ เมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบและเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนๆ อีกทั้ง
มีโอกาสในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานจริง จึงส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

5.1.2.3 ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย เป็น
อันดับที่ 3 คือ จ านวนโบนัสในแต่ละปีมีความเหมาะสม เนื่องจากหลายท่านมองว่างานตรวจสอบ
บัญชีเป็นงานที่ต้องอยู่ท างานดึกบ่อยๆ ลักษณะเนื้อหาของงานอาจจะดูว่าหนัก ส าหรับโบนัสในแต่ละ
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ปีก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่เป็นแรงจูงใจในการท างานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ให้มีความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

5.1.2.4 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง
ในประเทศไทย เป็นอันดับที่ 4 เนื่องจากงานตรวจสอบบัญชีนั้นส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องท าร่วมกันเป็น
ทีม เพ่ือนร่วมงานหรือเพ่ือนร่วมทีม จึงเป็นปัจจัยส าคัญมากปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน หากเพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ สามารถไว้วางใจได้ และ  
มีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน จนท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายก็จะส่งผลเชิงบวกต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในส่วนความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานั้น การที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็น
กันเองแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม ให้ความ
ช่วยเหลือและค าปรึกษาในการปฏิบัติ งาน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะลักษณะของงานตรวจสอบบัญชี
เป็นงานที่เมื่อได้รับมอบหมายแล้วจะสามารถปฏิบัติงานที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ต้องท างานเป็นทีมและ
มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างในทีม การที่ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาเป็นไปในทาง
ที่ดี เมื่องานมีปัญหาและอุปสรรค พนักงานตรวจสอบบัญชีจะสามารถขอค าแนะน า ปรึกษา หรือขอ
ความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาได้อย่างสบายใจ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสม เป็นการลดข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

5.1.2.5 ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย เป็นอันดับที่ 5 แต่เป็นการส่งผลในเชิงลบ ปัจจัยดังกล่าว
ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับและไว้วางใจในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา การได้รับเสรีภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานในอนาคต มีอิสระและเสรีภาพในการเลือก
วิธีปฏิบัติงาน และมีโอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง เนื่องจากลักษณะของงานตรวจสอบบัญชี 
การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาให้ไปตรวจสอบในธุรกิจประเภทใดจะพิจารณาจากความสามารถ
และความเหมาะสมหลายๆ ด้าน เมื่อมอบหมายงานให้แล้วจะให้อิสระในการปฏิบัติงานกับพนักงาน
ตรวจสอบบัญชีพอสมควร เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคจึงจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชา
เพ่ือขอความช่วยเหลือและค าแนะน าเป็นครั้งคราว ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มงวดตลอดเวลาหรือเคร่งเครียดมากจนเกินไป นอกจากนี้ถึงแม้ว่า
งานตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีแต่วิธีการตรวจสอบนั้นไม่ได้
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ก าหนดไว้อย่างตายตัว พนักงานตรวจสอบบัญชีต้องใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธุรกิจและสถานการณ์ ดังนั้นพนักงานตรวจสอบบัญชีจึงมี
อิสระในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม จึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ แต่เนื่องจาก
พนักงานตรวจสอบบัญชีส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี ดังนั้น การได้รับอิสระ 
ความไว้วางใจ หรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น อาจจะเป็นแรงกดดันให้พนักงาน
เกิดความวิตกกังวลและความเครียดในการปฏิบัติงาน จนส่งผลต่อระดับความพึงพอใจ นอกจากนี้ 
พนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นมุ่งหวังความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ต้องการก้าวหน้าไปเป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และต้องการการเลื่อนต าแหน่งในสายงาน ซึ่งบางบริษัทมี
การก าหนดเงื่อนไขในการเลื่อนต าแหน่งไว้ว่าต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตก่อน หากพนักงานที่
มีความคาดหวังในการเลื่อนต าแหน่ง แต่ไม่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบ เพราะงานตรวจสอบบัญชีเป็น
งานที่ต้องทุ่มเทและใช้เวลาค่อนข้างสูงในการปฏิบัติงาน ก็จะท าให้พนักงานเกิดความกดดัน และ
ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเช่นกัน 

5.1.2.6 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย เป็นอันดับที่ 6 แต่ส่งผลในเชิงลบ ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณงานมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลาในการตรวจสอบ ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจ านวนพนักงานในทีม และ
ความรับผิดชอบในงานมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน การที่ปริมาณงานมีความเหมาะสม
กับจ านวนพนักงานในทีมและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จะท าให้พนักงานรู้สึกว่าท างานได้อย่าง
สบายมากขึ้น เมื่อไม่มีความกดดันทางด้านเวลาและจ านวนคน ผู้ปฏิบัติงานก็อาจจะไม่ต้องใช้
ความสามารถในการจัดการมากเท่าท่ีควร ซึ่งอาจจะเหมาะสมส าหรับพนักงานบางคน แต่ต้องค านึงถึง
อยู่เสมอว่า พฤติกรรมของคนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป การท างานภายใต้ความกดดันทั้ง
ก าลังคนและเวลา หรือความรับผิดชอบในงานที่มากกว่าต าแหน่งที่ท าอยู่ อาจจะเป็นงานที่มีลักษณะ
ท้าทายความสามารถของบุคคลหนึ่งก็ได้ ซึ่งเมื่อมีการลดความท้าทายในเรื่องดังกล่าวไป ก็อาจจะท า
ให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานลดน้อยลงและพนักงานเหล่านี้อยากจะท างานที่ท้าทาย
ความสามารถมากกว่านี้ ในขณะเดียวกันเมื่อองค์กรจัดสรรคนและเวลาให้อย่างเพียงพอ พนักงาน
อาจจะมีความรู้สึกกดดันมากขึ้นที่จะต้องท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด จึงส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ลดลง 

5.1.2.7 ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ส าหรับ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
โดยพนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะมีระดับความพึงพอใจใน
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การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เนื่องจากระดับการศึกษาเป็น
ตัวชี้วัดความรู้และความสามารถที่จะน ามาใช้ประยุกต์ในการท างานได้มากขึ้น เมื่อพนักงานมีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่มากขึ้น ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิด
ความกดดันในการท างานที่ลดลง ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่สูงขึ้น ส าหรับการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีที่
แตกต่างกัน โดยระดับเงินเดือนเป็นตัวชี้วัดประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงาน โดย
พนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับเงินเดือนต่ าจะมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูง
กว่าระดับเงินเดือนที่สูงกว่า เนื่องจากพนักงานที่มีระดับเงินเดือนต่ ากว่าจะอยู่ในต าแหน่งงานที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบในงานน้อยกว่า ซึ่งอาจท าให้เกิดความเครียดและความกดดันที่น้อยกว่า ส่งผล
ให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า 

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารส านักงานสอบบัญชี 
 

ในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนั้น องค์กรทุกแห่งต้องอาศัยข้อมูลทางบัญชี
เพ่ือใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ใช้ประเมินสถานะของธุรกิจ และความสามารถในการท าก าไร ซึ่ง
ผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ งานตรวจสอบบัญชีจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน
บริการที่มีความส าคัญมาก พนักงานตรวจสอบบัญชีที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล จะท า
ให้เกิดความพึงพอใจกับบริษัทลูกค้า และส านักงานสอบบัญชีเองก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่คาดไว้ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี เพราะเมื่อพนักงานตรวจสอบบัญชีพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็ย่อมตั้งใจท างาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานก็จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
ขอเสนอแนะแนวทางตามปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บริหารน าไปใช้
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ หรือนโยบายเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้เพ่ิมมากขึ้น 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหารควรส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาภายในองค์กร ให้มีการร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานด้วยความสามัคคี มีความจริงใจต่อกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนา
ให้พนักงานมีความเข้าใจในหลักการท างานร่วมกัน และมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
อีกทั้งยังควรสร้างค่านิยมว่าพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นทีมเดียวกัน เช่น การจัดกิจกรรมกีฬาสีสาน
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สัมพันธ์ จัดโครงการละลายพฤติกรรมให้พนักงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และจัด
กิจกรรมสันทนาการเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้พบปะและท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้านเงินเดือน โบนัสและสิ่งที่ เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการจ่ายผลตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจ าปี ให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานที่พนักงานรับผิดชอบ เพ่ือให้พนักงานตั้งใจและทุ่มเทใน
การท างาน นอกจากนี้ผู้บริหารควรมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสอบบัญชีให้เกิดแก่พนักงาน
ตรวจสอบบัญชีเพ่ือให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับจากวิชาชีพนี้ เพราะพนักงานตรวจสอบบัญชีต้องมี
ทัศนคติที่ดีจึงจะท าให้ปฏิบัติงานได้ด ี

3. ด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้บริหารควรจัด
ให้มีพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความวิตกกังวลและความกดดัน
ในการท างาน เนื่องจากการหมุนเวียนงานที่รับผิดชอบในองค์กรอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  และยัง
ช่วยลดความจ าเจในการท างานของพนักงาน เป็นการเสริมสร้างความสามารถและความช านาญใน
การท างานให้สูงขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น และถือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ 

4. ด้านความเหมาะสมของปริมาณงานและความรับผิดชอบในงาน ผู้บริหารควรจะต้อง
ประเมินความสามารถและบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น ว่าพนักงานคนนั้นๆ มี
พฤติกรรมการท างานแบบใด อย่างเช่น ถ้าพนักงานที่ชอบความท้าทายและสามารถจัดการงานภายใต้
ความกดดันได้ดี ก็อาจจะต้องให้งานที่มีความยากในเนื้อหาหรือมีความกดดันทางด้านเวลา เพราะ
พนักงานที่มีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะมีความภูมิใจที่ได้ท างานที่ยากมากขึ้น ท าให้เห็นคุณค่าในตัวเอง 
และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้บริหารควรเน้นเรื่องการจัดสรรพนักงานในทีม
โดยพิจารณาถึงแหล่งที่พักอาศัยของพนักงานและสถานที่ที่พนักงานต้องไปปฏิบัติงานประกอบด้วย 
เพ่ือให้พนักงานไม่เหนื่อยกับการเดินทางจนเกินไปเพราะงานตรวจสอบบัญชีพนักงานต้องเดินทาง
บ่อย เพ่ือติดต่อกับบริษัทลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทาง จะท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

6. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบบัญชีมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า พนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจะมี
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูง นอกจากนี้ ผู้บริหารควรศึกษาความต้องการของ
พนักงานตรวจสอบบัญชีที่ท างานมานานและมีเงินเดือนสูง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในระดับดังกล่าว 
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จากข้อเสนอแนะข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1 
 
ข้อเสนอแนะตามปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 

• การจัดสรรพนักงานในทีมโดยพจิารณาถึงแหล่งที่พัก
อาศัยของพนักงานและสถานทีท่ี่พนักงานต้องไป
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านเงินเดือนและสิ่งที่เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน 

• ผู้บริหารควรมีการปรับเปลีย่นนโยบายในการจ่าย
ผลตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงนิเดือน การจ่ายโบนสั
ประจ าปี ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณ
งานทีพ่นักงานรับผิดชอบ 

• ช่วยสร้างทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพสอบบัญชีให้เกิดแก่
พนักงานตรวจสอบบัญชีเพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่
ได้รับ 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนในส่วนของโบนัส 
 

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 
 

• ควรส่งเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
และผู้บงัคับบัญชาภายในองค์กร 
- จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพนัธ ์
- จัดโครงการละลายพฤติกรรมให้พนักงานเพื่อเป็น

การเพิ่มเข้าใจซึ่งกันและกัน 
- จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้พนักงานทุกคนได้

พบปะและท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
ปัจจัยด้านเสรีภาพในการปฏิบัติงานและ
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

• ควรจัดให้มีพี่เลี้ยงที่คอยให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าใน
การปฏิบัติงาน 

ปัจจัยด้านความเหมาะสมของปริมาณงาน
และความรับผิดชอบในงาน 

• ควรจะต้องประเมินความสามารถและบุคลิกภาพของ
พนักงานแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

• ควรสนับสนุนให้พนักงานตรวจสอบบัญชีมีการศึกษาใน
ระดับที่สงูขึ้น 

• ควรศึกษาความต้องการของพนกังานตรวจสอบบัญชีที่
ท างานมานานและมีเงินเดือนสูง 
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5.3 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัด ดังต่อไปนี้ 
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแบบ

กระดาษและแบบสอบถามแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ท าการเจาะจงกลุ่ม
เพศและอายุเป้าหมายในการแจกแบบสอบถาม ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงพบว่า
อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20-25 ปี จ านวน 208 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.06 และเป็นเพศหญิง
จ านวน 378 คนหรือร้อยละ 96.43 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จึงไม่
สามารถเป็นตัวแทนของค าตอบส าหรับพนักงานในทุกช่วงอายุและเพศได้ เพราะกลุ่มประชากรไม่
กระจายตัวเท่าที่ควร นอกจากนี้ ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามเป็นช่วงระยะเวลาจ ากัด คือ
ประมาณ 1 เดือนจึงอาจท าให้ผลคลาดเคลื่อนในการน าไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรได้ 

2. ข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นการส ารวจจากปี พ.ศ. 2559 ดังนั้นผู้ที่จะน าข้อมูล
วิจัยชุดนี้ไปใช้ควรระมัดระวังการน าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  และข้อมูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ที่จะไป
ประยุกต์ใช้ เพราะข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 

1. ควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 
แห่งในประเทศไทย แผนกอ่ืนด้วย เนื่องจากพนักงานแผนกอ่ืนล้วนเป็นทรัพยากรส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานในส านักงานทั้งสิ้น จึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน 

2. ในกรณีที่ต้องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเฉพาะพนักงานตรวจสอบ
บัญชี ควรขยายการศึกษาวิจัยไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีอ่ืนด้วย 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดอย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี 
ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย” 

 

เรียนท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาถึงปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 
โครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการท า
แบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและให้ครบถ้วน เพ่ือที่จะท าให้ผลการวิจัยนี้สมบูรณ์
ตามความมุ่งหมาย โดยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการท าแบบสอบถาม ทางผู้วิจัยจะเก็บ
รักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และการวิเคราะห์
ข้อมูลจะท าในภาพรวมเท่านั้น 

 

แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองเบื้องต้น 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของ

พนักงานตรวจสอบบัญชี 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตรวจสอบบัญชี 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1  ค าถามคัดกรองเบื้องต้น 
ท่านเป็นพนักงานตรวจสอบบัญชีและท างานในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4) ใช่
หรือไม่ * 

 ใช่ กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนถัดไป  
 ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
 

ชื่อบริษัทที่ท างาน* 
 KPMG  Deloitte  PWC  EY 
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบบัญชี 

ค าชี้แจง :  กรุณาประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่ท างานปัจจุบันของท่านว่าท่านเห็นด้วยกับ
ข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของ
ท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดย 

ระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับความคิดเห็น 4 = เห็นด้วยมาก 
ระดับความคิดเห็น 3 = เห็นด้วยปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 2 = เห็นด้วยน้อย 
ระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ระดับความคิดเห็น NA = ประเมินไม่ได ้

ข้อ ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในส านักงาน 
สอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 

ความเห็น 
5 4 3 2 1 A 

 ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท า       

1 ลักษณะของงานมีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถ       
2 ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับจ านวนพนักงานในทีม       

3 ความรับผิดชอบในงานมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน 

      

4 ปริมาณงานมีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการตรวจสอบ       

5 ท่านมีอิสระและเสรีภาพในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน       
6 ท่านได้พัฒนาและเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงาน       

7 งานที่ท่านได้รับมีความส าคัญต่อการก้าวหน้าขององค์กร       
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ข้อ ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในส านักงาน 
สอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 

ความเห็น 

5 4 3 2 1 A 
 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน       

8 ท่านมีโอกาสในการได้รับการเลื่อนต าแหน่ง       

9 องค์กรสนับสนุนท่านในการสอบใบรับอนุญาตตรวจสอบบัญชี       
10 ท่านมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานในอนาคต       

11 ต าแหน่งงานในปัจจุบันเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ
ของท่าน 

      

 ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ       

12 จ านวนเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความเพียงพอกับค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน 

      

13 จ านวนโบนัสในแต่ละปีมีความเหมาะสม       
14 อัตราการปรับเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนมีความเหมาะสม       

15 ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงมีความเหมาะสม       

16 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ       
17 เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ       

18 สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ เป็นต้น  
มีความเหมาะสม 

      

19 จ านวนวันลาพักร้อนขององค์กรมีความเหมาะสม       

 ปัจจัยด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการท างาน       
20 สถานที่ที่ท างานมีการจัดเป็นสัดส่วนและเอ้ืออ านวยต่อการ

ท างาน 
      

21 ท่านใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานไม่นานจนเกินไป       

22 สภาพแวดล้อมในส านักงาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความ
สะอาด เป็นต้น มีความเหมาะสม 

      

 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา       

23 ผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับท่าน และไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

      

24 ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือและค าปรึกษา 
ในการปฏิบัติงาน 
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ข้อ ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในส านักงาน 
สอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย 

ความเห็น 

5 4 3 2 1 A 
25 ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองแก่พนักงานทุกคน 

อย่างเท่าเทียมกัน 
      

26 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและกระจายงานอย่างเท่าเทียม
และเหมาะสม 

      

27 ผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพในการปฏิบัติงาน       
28 ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม       

29 ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

      

 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน       

30 ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน       
31 เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ 

และเต็มความสามารถ 
      

32 เพ่ือนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ       

33 เพ่ือนร่วมงานสามารถไว้ใจได้       

34 เพ่ือนร่วมงานมีความเป็นกันเอง       
 ปัจจัยด้านความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน       

35 งานที่ท่านท าอยู่ให้ความมั่นคงในอนาคตแก่ท่าน       

36 องค์กรมีความมั่นคงในการด าเนินงาน       
 ปัจจัยด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ       

37 ท่านมีโอกาสในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

      

38 พนักงานในระดับเดียวกันมีโอกาสในการได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรู้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

      

39 ท่านได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่
งานในปัจจุบัน 

      

40 องค์กรมีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง       

41 องค์การจัดหาสื่อต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้ในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตนเองได้ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ
บัญชี 

ค าชี้แจง :  กรุณาประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กรปัจจุบันของท่านว่าท่านมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็น
ของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดย 

ระดับความพึงพอใจ 5 = พอใจมากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 4 = พอใจมาก 

ระดับความพึงพอใจ 3 = พอใจปานกลาง 

ระดับความพึงพอใจ 2 = พอใจน้อย 

ระดับความพึงพอใจ 1 = พอใจน้อยที่สุด 

 ความเห็น 

5 4 3 2 1 

โดยรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์กรของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

     

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง:  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยม ที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากท่ีสุด 

 
1. เพศ * 

 ชาย  หญิง 
 
2. อายุ * 

 ต่ ากว่า 20 ปี  20-25 ปี 
 26-30 ปี  31-35 ปี 
 36-40 ปี  สูงกว่า 40 ปี 

 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด * 

 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 สูงกว่าปริญญาโท 
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4. อายุงาน * 
 น้อยกว่า 1 ปี  1-2 ปี 
 3-4 ปี  5 ปีขึ้นไป 

 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน * 

 น้อยกว่า 20,000 บาท  20,000 – 30,000 บาท 
 30,001 – 40,000 บาท  40,001 – 50,000 บาท 
 50,001-60,000 บาท  สูงกว่า 60,000 บาท 
 

6. ท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ (CPA) * 
 ใช่  ไม่ใช่ 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง : โปรดระบุความต้องการอ่ืนที่ท่านอยากให้บริษัทปรับปรุงหรือจัดหาเพ่ิมเติมให้

นอกเหนือจากท่ีได้รับในปัจจุบัน ลงในพื้นที่ว่างด้านล่าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาสละเวลาร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS 

 
ตารางที ่ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 11.792 28.762 28.762 11.792 28.762 28.762 7.241 17.66 17.66 
2 6.852 16.712 45.474 6.852 16.712 45.474 6.999 17.07 34.729 
3 4.416 10.771 56.245 4.416 10.771 56.245 4.503 10.984 45.713 

4 2.939 7.168 63.414 2.939 7.168 63.414 3.749 9.143 54.856 
5 2.513 6.13 69.544 2.513 6.13 69.544 3.267 7.968 62.824 

6 2.102 5.127 74.671 2.102 5.127 74.671 3.027 7.382 70.207 
7 1.574 3.839 78.51 1.574 3.839 78.51 2.425 5.913 76.12 
8 1.418 3.458 81.968 1.418 3.458 81.968 1.888 4.605 80.725 

9 1.261 3.074 85.042 1.261 3.074 85.042 1.77 4.317 85.042 
10 0.89 2.172 87.214       

11 0.641 1.563 88.777       
12 0.532 1.298 90.075       

13 0.47 1.147 91.222       
14 0.394 0.962 92.184       
15 0.381 0.929 93.113       
16 0.323 0.788 93.901       
17 0.297 0.724 94.625       

18 0.242 0.589 95.214       
19 0.213 0.518 95.733       

20 0.187 0.457 96.189       
21 0.175 0.426 96.616       

22 0.154 0.375 96.991       
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ตารางที ่ข.1 
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
อธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

23 0.148 0.362 97.353       
24 0.138 0.338 97.691       
25 0.12 0.293 97.984       

26 0.105 0.256 98.24       
27 0.098 0.239 98.48       

28 0.083 0.203 98.683       
29 0.079 0.193 98.876       
30 0.063 0.153 99.028       
31 0.059 0.144 99.173       
32 0.056 0.136 99.309       
33 0.051 0.125 99.434       
34 0.049 0.119 99.553       

35 0.044 0.108 99.661       
36 0.034 0.082 99.742       

37 0.028 0.069 99.812       
38 0.027 0.065 99.877       

39 0.02 0.048 99.925       
40 0.018 0.045 99.969       

41 0.013 0.031 100       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrixa) 

 Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. ท่านมีโอกาสในการไดร้ับ
การอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

0.938         

40. องค์กรมีการเผยแพร่
ความรู้ใหม่ๆ  อย่าง
ทันท่วงทีและทั่วถึง 

0.914         

38. พนักงานในระดับ
เดียวกันมีโอกาสในการ
ได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรู้อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

0.884         

39. ท่านได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรู้ที่เหมาะสม
กับหน้าท่ีงานในปัจจุบัน 

0.874         

41. องค์กรจัดหาสื่อต่างๆ ที่
พนักงานสามารถใช้ใน
การพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเอง
ได ้

0.865   0.249      

1. ลักษณะของงานมีความ
น่าสนใจและท้าทาย
ความสามารถ] 

0.812   0.23     0.23 

9. องค์กรสนับสนุนท่านใน
การสอบใบรับอนญุาต
ตรวจสอบบญัช ี

0.578 0.353 -0.234   0.233 -0.211 0.231 0.348 

26. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานและกระจายงาน
อย่างเท่าเทียมและ
เหมาะสม 

0.574 0.529  0.214    0.248 -0.3 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrixa)  (ต่อ) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32. เพื่อนร่วมงานมีความ

กระตือรือร้นในการให้
ความช่วยเหลือ 

 0.936        

34. เพื่อนร่วมงานมีความเป็น
กันเอง 

 0.934        

31. เพื่อนร่วมงานให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ 

 0.923        

33. เพื่อนร่วมงานสามารถ
ไว้วางใจได ้

 0.88   0.351     

30. ท่านมีความสมัพันธ์อันดี
กับเพื่อนร่วมงาน 

0.287 0.855        

25. ผู้บังคับบัญชาให้ความ
เป็นกันเองแก่พนักงาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

0.286 0.681  0.2  0.219  0.323 -0.267 

28. ผู้บังคับบัญชาประเมินผล
การปฏิบัติงานอยา่ง
ยุติธรรม 

 0.629  0.38 -0.209   0.457  

24. ผู้บังคับบัญชาให้ความ
ช่วยเหลือและค าปรึกษา
ในการปฏิบัติงาน 

0.361 0.613   -0.245   0.457  

29. ผู้บังคับบัญชารับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

0.524 0.558  0.274    0.473  

14. อัตราการปรับเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือนมีความ
เหมาะสม 

  0.927       
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrixa)  (ต่อ) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17. เงินเดือนท่ีไดร้ับ

เหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถ 

  0.9  0.225     

16. เงินเดือนท่ีไดร้ับ
เหมาะสมกับงานท่ีได้
รับผิดชอบ 

  0.898  0.218     

12. จ านวนเงินเดือนในแต่ละ
เดือนมีความเพียงพอกับ
ค่าครองชีพในปัจจุบัน 

  0.806  0.241  0.256   

6. ท่านได้พัฒนาและเรยีนรู้
งานจากการปฏิบตัิงาน 

0.451  0.503  -0.347    0.301 

23. ผู้บังคับบัญชาให้การ
ยอมรับท่านและไว้วางใจ
ในการปฏิบัติงานของ
ท่าน 

0.31   0.805      

27. ผู้บังคับบัญชาให้เสรีภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

0.389   0.802      

10. ท่านมีโอกาสเติบโตและ
ก้าวหน้าในสายงานใน
อนาคต 

0.209   0.784  0.294    

5. ท่านมีอิสระและเสรีภาพ
ในการเลือกวิธีปฏิบตัิงาน 

   0.722 0.305     

8. ท่านมีโอกาสในการไดร้ับ
การเลื่อนต าแหน่ง 

  0.583 0.617      

4. ปริมาณงานมีความ
เหมาะสมกับระยะเวลา
ในการตรวจสอบ 

 0.258 0.248  0.854     

2. ปริมาณงานมีความ
เหมาะสมกับจ านวน
พนักงานในทีม] 

 0.26 0.207  0.817     
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrixa)  (ต่อ) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. ความรับผิดชอบในงานมี

ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

 0.319  0.22 0.787  0.319   

36. องค์กรมีความมั่นคงใน
การด าเนินงาน 

 0.228    0.794    

35. งานท่ีท่านท าอยู่ให้ความ
มั่นคงในอนาคตแก่ท่าน 

0.329 0.238   0.2 0.674  0.333  

15. ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง
มีความเหมาะสม 

  0.493   0.668    

18. สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล เงินสมทบ 
เป็นต้น มีความเหมาะสม 

     0.656   0.472 

19. จ านวนวันลาพักร้อนของ
องค์กรมีความเหมาะสม 

 0.437    0.553 0.285  -0.236 

20. สถานท่ีที่ท างานมีการ
จัดเป็นสดัส่วนและ
เอื้ออ านวยต่อการ
ท างาน] 

0.326    0.285 0.241 0.764   

21. ท่านใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางไปท างานไม่นาน
จนเกินไป 

-0.2     -0.228 0.753 0.277  

22. สภาพแวดล้อมใน
ส านักงาน เช่น แสงสว่าง 
อุณหภูม ิความสะอาด 
เป็นต้น มีความเหมาะสม 

0.53    0.232  0.679   

11. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน
เหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของท่าน 

0.332   0.32  0.203 0.483 -0.359 0.301 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrixa)  (ต่อ) 
 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13. จ านวนโบนัสในแตล่ะปมีี

ความเหมาะสม 
  0.32 -0.295 0.434   0.637  

7. งานท่ีท่านได้รับมี
ความส าคญัต่อการ
ก้าวหน้าขององค์กร 

0.206   0.203     0.865 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 12 iterations. 
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