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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของนกับญัชี
ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานตรวจสอบบญัชขีนาดใหญ่ โดยจ าแนกตามปจัจยั พืน้ 
ฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์กาท างาน 
กลุ่มตวัอยา่งคอื นกับญัชใีนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ และ ส านกังานตรวจสอบบญัช ี รวม
จ านวน  380 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
SPSS เพื่อหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน มาตรฐานT-test โดยก าหนดระดบันัยส าคญทัางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  ผลการวจิยัพบว่า  1. ความพงึพอใจในการท างานของนกับญัชโีดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่
พจิารณา ดา้นความพงึพอใจในดา้น ดา้นการคงอยูข่องพนกังาน  มคี่าเฉลีย่สงูสุด คอื 3.70  รองลงมาไดแ้ก่ 
ดา้นการเลื่อนต าแหน่ง  ดา้นสภาพการท างาน ดา้นค่าจา้งและเงนิเดอืน ดา้นเพื่อนรว่มงาน ดา้นลกัษณะของ
งาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นการจา่ยค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน  ดา้นผลประโยชน์อื่นที่
นอกเหนือจากค่าจา้ง ตามล าดบั และ ความพงึพอใจในดา้นการสื่อสารภายในองคก์ร  มคี่าเฉลีย่ต ่าสุดคอื 
2.93  2.ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการท างานของนกับญัชใีนบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ละ ส านกังานตรวจสอบบญัช ีพบว่า ความพงึพอใจในการท างานไมแ่ตกต่างกนั  

ค าส าคญั : ความพงึพอใจในการท างาน ความพงึพอใจในการท างานของนกับญัช ี  

 

  



 ABSTRACT 

The purpose of this study was to study and compare the work satisfaction of accountants in listed 

companies in the stock market and large-scale auditing offices. Classified by basic personal factors such as 

gender, age, marital status, education level, job position and work experience. Sample is there are 380 

accountants in the listed companies in the Stock Exchange of Thailand and 380 large auditing offices, 

collecting data by using the data analysis questionnaire. Computer system using SPSS statistical software to 

find percentage, mean, standard deviation, T-test by specifying the statistical significance level at the level of 

0.05. The results of the research are as follows: 1. the results of the analysis of the job satisfaction levels of the 

accountants are at a moderate level. When considering each of the 10 aspects, satisfaction in terms of 

employee retention With the highest average of 3.70, followed by Promotion Working conditions Wage and 

salary Colleagues Aspects of work Supervisor In terms of compensation according to performance Other 

benefits apart from basic pay and satisfaction with internal communications With the lowest average of 2.93. 

2. The comparison of job satisfaction among accountants in listed companies and large auditing offices found 

that job satisfaction was not different. 

Keywords: job satisfaction   Job satisfaction of accountants 

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ฝ่ายบญัชี นั้นเป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจ  งานบญัชีเป็นส่ิงท่ีส าคญัและ

จ าเป็นส าหรับการท าธุรกิจทุกประเภท ซ่ึงนกับญัชีจะตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีทั้งทางการปฏิบติัและทฤษฎีท่ี

จะตอ้งแน่นและน าความรู้เหล่านั้นมาใชใ้นการวเิคราะห์ตวัเลข จะตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น รอบคอบในการ

ท างานท่ีเก่ียวกบัเอกสารและดา้นการเงิน จะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและตรวจเช็คความถูกตอ้งทุกคร้ัง 

อาชีพนกับญัชีจึงเป็นต าแหน่งงานท่ีไดช่ื้อวา่มีความเครียดสะสมและงานหนกัมากท่ีสุดอาชีพหน่ึง เพราะงาน

บญัชีจะมีลกัษณะของงานท่ีมีความกดดนั งานหนกั หรือบางช่วงนกับญัชีจะไม่มีเวลาส่วนตวั ท าใหปั้จจุบนั

บุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งนกัศึกษาท่ีจบใหม่ส่วนใหญ่หนัไปประกอบอาชีพในสายงานอ่ืนจึงส่งผลใหอ้าชีพนกั

บญัชีมีอตัราการหมุนเวยีนท่ีค่อนขา้งสูง    จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้น้ี ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผล



ต่อความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชี เพื่อท่ีจะทราบระดบัของความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชี 

เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา ไปใชใ้นการปรับปรุงและเสริมสร้างใหน้กับญัชีไดรั้บความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

อนัน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องคก์ร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัของความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และ 

ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และ 

ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ โดยจ าแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐาน นกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังานตรวจสอบบญัชี มีระดบั

ความพึงพอใจในการท างาน ดา้นค่าจา้งและเงินเดือน ดา้นผลประโยชน์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งแตกต่างกนั 

ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน ดา้นสภาพการท างาน  ดา้นลกัษณะของงาน  แตกต่างกนั ดา้น

การคงอยูข่องพนกังาน  และ ความพึงพอใจในการท างาน โดยรวมแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์150 บริษทั และในส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 บริษทั 

แนวคิด ทฤษฎ ีและ งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความพงึพอใจของพนักงาน 

 Spector (1985) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจของพนกังานจะประกอบดว้ยปัจจยั 9 ดา้น    ดงัน้ี 

1.ค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีองคก์ารจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ค่าใชจ่้ายน้ีอาจจ่ายในรูปตวัเงิน

หรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้ เพื่อตอบแทนการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ จูงใจใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพส่งเสริมขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยูข่องครอบครัวผูป้ฏิบติังาน

ใหดี้ข้ึน   2. โอกาสความกา้วหนา้ (Promotion) หมายถึง โอกาสในการพฒันาในงาน เช่น การมีโอกาสในการ

เล่ือนต าแหน่ง การไดรั้บการพฒันา ทกัษะและความรู้ เป็นตน้   3.  ผูบ้งัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง บุคคล



ท่ีมีหนา้ท่ีปกครอง ดูแล แนะน า มอบหมาย ติดตามงาน สร้างขวญัก าลงัใจแก่พนกังาน เพื่อใหง้านและพนกังาน

ด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและประสบผลส าเร็จ และผูบ้งัคบับญัชานั้นมีอิทธิพลอยา่งมากท่ีจะท าใหพ้นกังานมีความ

พอใจหรือไม่พอใจต่อการท างานได ้ 4. สวสัดิการ (Benefits) หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีองคก์รจดัใหมี้

ข้ึนเพื่อให้ พนกังาน หรือผูท่ี้ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รนั้นๆ ไดรั้บความสะดวกสบายในการท างาน มีความมัน่คง

ในอาชีพ มีหลกัประกนัท่ีแน่นอนในการด าเนินชีวติ หรือไดรั้บประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากเงินเดือนหรือ

ค่าจา้งท่ีไดรั้บอยูเ่ป็นประจ า ทั้งน้ีเพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจท่ีดี เพื่อจะไดใ้ชก้  าลงักาย 

ก าลงัใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบิตงัานอยา่งเตม็ท่ี ไม่ตอ้งวติกงัวล ปัญหายุง่ยากทั้ง

ในทางส่วนตวัและครอบครัว ท าใหมี้ความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจท่ีจะท างานนั้นใหน้านท่ีสุด       

5. ผลประโยชน์ตอบแทน (Contingent rewards) หมายถึง ผลประโยชน์ตอบแทนการท างานท่ีนายจา้งหรือสถาน

ประกอบการจ่าย หรือบริการใหแ้ก่ลูกจา้งนอกเหนือจากค่าจา้ง เงินเดือน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนแรงงานท่ีจ่ายเป็น

ส่ิงของหรือ ผลผลิตและ สวสัดิการท่ีนายจา้งจดัหาหรือบริการลูกจา้ง เช่น อาหาร เคร่ืองด่ืม บา้นพกัคนงาน ค่า

เช่าบา้น ค่ารักษาพยาบาล พาหนะรับส่งมาท างาน บนัเทิงหรือสันทนาการต่างๆ เป็นตน้ การจ่ายอาจจะจ่ายเป็น

ตวัเงินหรือไม่ก็ได ้    6. ขั้นตอนการด าเนินงาน (Operating procedures) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน มาตรฐานการปฏิบติังาน ระเบียบวธีิปฏิบติังาน ใหก้บัพนกังาน เพื่อให้องคก์รมีการปฏิบติังานอยา่ง

ถูกตอ้งและมีทิศทางเดียวกนัทั้งหมดและเพื่อลดความผิดพลาด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และ

สามารถปรับปรุงพฒันาไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละแผนกและองคก์ร เพื่อให้เกิดผลจริงท่ีปฏิบติัได ้ 7. 

เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) หมายถึง บุคคลท่ีท างานในหน่วยงานเดียวกนั ระดบัเดียวกนั มีฐานะต าแหน่งหรือ

หนา้ท่ีการงานอยา่งเดียวกนั    8. ลกัษณะงาน (Nature of work) หมายถึง ความรับผดิชอบตามหนา้ท่ี ท่ีเป็นเน้ือ

งานของบุคคลแต่ละคนท่ีไดรั้บมอบหมายในการท าหนา้ท่ีของตน   9. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

หมายถึง การส่งขอ้มูลข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึงหรือหลายคน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของขอ้มูลข่าวสารท่ีผูส่้งส่งไป และเกิดความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั ซ่ึงการส่งข่าวสาร

อาจอยูใ่นรูปของการส่ือสารดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร การใชกิ้ริยาท่าทางอยา่งหน่ึงอยา่งใดก็ได ้ โดยอาศยั

ช่องทางในการติดต่อส่ือสารเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

RP Lephalala (2006) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาล

เอกชนในประเทศองักฤษ พบวา่ การมีแรงจูงใจท าให้ระดบัความพึงพอใจในงานของพยาบาลเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ 



ความกา้วหนา้, ลกัษณะงาน, ความรับผิดชอบและการยอมรับ อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัดา้นความส าเร็จไม่ไดถู้กระบุ

วา่มีความส าคญัต่อการลาออกจากงาน ส่วนปัจจยัดา้นสุขอนามยันั้นพบวา่ เป็นปัจจยัท่ีช่วยลดระดบัความไม่พึง

พอใจ ไดแ้ก่ สภาพการท างาน การควบคุมดูแล นโยบาย การบริหาร และการท างานร่วมกนัในกลุ่ม โดย

เงินเดือนไม่ไดถู้กระบุวา่เป็นเหตุผลท่ีส าคญัท่ีเป็นแรงจูงใจในการลาออก   ปัจจยัภายในและภายนอก (ในแง่ของ

ทฤษฎีของ Herzberg) อาจน าไปสู่การปรับอตัราการหมุนเวยีนของพยาบาลในสหราชอาณาจกัรลดความจ าเป็น

ในการรับสมคัรพยาบาลจากต่างประเทศท่ีพยาบาลมีบริการท่ีน่ากลวักวา่ในสหราชอาณาจกัร 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ท่ีอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์และในส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ ดงัน้ี    

1.บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์150 บริษทั จ  านวน  3,120 คน      

2. ส านกังานตรวจสอบบญัชี ขนาดใหญ่ 4 แห่ง    จ  านวน  4,580   คน    

การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง การศกึษาในครัง้นี้ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารก าหนด
กลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane จากการค านวณพบว่า จ านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่พยีงพอและ
เหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ซึง่สามารถค านวณตามสดัส่วนของประชากรของ ทัง้ 2 กลุ่มได้ 380 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัน้ี   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการ

ท างาน     ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ท าการ ประมวลผลโดยวธีิการ

ทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ( Statistical Package for Social Science ) โดยขอ้มูลจะถูกน ามาวเิคราะห์

ดงัน้ี     



1. ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล น ามาวเิคราะห์โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ     

2. ระดบัความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชี วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3.  เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ  จ  าแนกตามพื้นฐานปัจจยัส่วนบุคคล และ การทดสอบสมมติฐาน

เปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีระหวา่งนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ละส านกังานตรวจสอบบญัชี วเิคราะห์โดยใชส้ถิติอนุมาน ไดแ้ก่ ค่าสถิติ T-test  

ผลการวจัิย 

1. ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล   

      ผลการศึกษาพบวา่ นกับญัชี ในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 150 แห่ง และ ส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 มีอายรุะหวา่ง 21-

25 ปี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 สถานภาพโสด จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8  ส าเร็จการศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 87.6 ด ารงต าแหน่งผูส้อบบญัชี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.5  ประสบการณ์การท างาน อยูร่ะหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 

2. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชี   

      นกับญัชี ในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์150 แห่ง และ ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 

แห่ง มีความพึงพอใจในการท างานของพนกงัาน 10 ดา้น ดงัน้ี   

 ดา้นค่าจา้งและเงินเดือน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x   = 3.20)  รายขอ้ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

กบังาน (x   = 3.56) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์รท าให้รู้สึก

วา่องคก์รไม่เห็นคุณค่า (x  = 2.83)    

  ผลประโยชน์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากค่าจา้ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x   = 2.99) รายขอ้ คิดวา่ยงัมี

ผลประโยชน์อ่ืนบางรายการท่ีผูว้า่จา้งควรใหก้บัพนกังานแต่ปัจจุบนัยงัไม่ไดใ้ห(้x  = 3.29) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ไม่พอใจกบัผลประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจากผู ้ ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x   = 2.93) รายขอ้ องคก์รมีการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี (x   = 3.44) มีค่าเฉล่ีย

สูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การมอบหมายงานมกัไม่ค่อยมีความชดัเจน  (x  = 2.65)  



  ดา้นการบงัคบับญัชา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x   = 3.0) รายขอ้ ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้

ความสามารถเช่ียวชาญ (x   = 3.21) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ผูบ้งัคบับญัชาไม่ค่อยใส่

ใจต่อความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (x  = 2.78) 

  ดา้นเพื่อนร่วมงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x  = 3.13) รายขอ้ ขา้พเจา้ชอบเพื่อนร่วมงาน

ของขา้พเจา้ (x  = 3.40) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ การทะเลาะหรือการขดัแยง้ในท่ี

ท างานมากเกินไป (x  = 2.75)   

  ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x   =3.24) รายขอ้ พนกังานท่ีมีผลการ

ปฏิบติังานท่ีดีจะมีโอกาสดีท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่ง (x  = 3.44) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ 

โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งจากงานท่ีขา้พเจา้ท านอ้ยเกินไป (x   = 2.81) 

  ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x   = 3.00) รายขอ้ 

รางวลัหรือการชมเชยส าหรับพนกังานในองคก์รน้ีไม่มาก (x   = 3.20) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า

ท่ีสุดคือ ขา้พเจา้ไม่รู้สึกวา่องคก์รช่ืนชมยนิดีกบังานท่ีขา้พเจา้ท า (x   = 2.84)    

  ดา้นสภาพการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x   = 3.23) รายขอ้ ขา้พเจา้มีงานท่ีตอ้งท าหรือ

รับผดิชอบมากเกินไป (x   = 3.34) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ องคก์รไม่มีโครงสร้าง 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีจะขดัขวางการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (x   = 3.09)   

  ดา้นลกัษณะของงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x  =3.60) รายขอ้ ขา้พเจา้รู้สึกภูมิใจในงานท่ีขา้พเจา้

ท า (x   =4.07) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ บางคร้ังขา้พเจา้รู้สึกวา่งานท่ีขา้พเจา้ท าอยูไ่ม่มี

ความหมายหรือคุณค่า (x   = 3.23) 

  ดา้นการคงอยูข่องพนกังา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x  = 3.70) รายขอ้ ขา้พเจา้คิดวา่จะยงั

ท างานน้ีต่อไปอีกอยา่งนอ้ย 2-3 ปี (x  = 4.03) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ไม่มีทางท่ี

ขา้พเจา้จะออกจากงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั (x   = 3.46)    
  โดยรวมความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชี ในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์150 แห่ง 

และ ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง อยูใ่นระดบัปานกลาง (x   = 3.21) และเม่ือเปรียบเทียบใน



แต่ละดา้น ดา้นการคงอยูข่องพนกังาน  (x  =3.70) มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือดา้นการ

ส่ือสารภายในองคก์ร  (x  = 2.93) 
 

       ผลการทดสอบสมมติฐาน    

1. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นค่าจา้งและเงินเดือน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นผลประโยชน์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

3. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นการส่ือสารภายในองคก์ร     แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นการบงัคบับญัชา  แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

6. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นการเล่ือนต าแหน่ง  แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

7. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านักงาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

8. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นสภาพการท างาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

9. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นลกัษณะของงาน แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

10. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี ดา้นการคงอยูข่องพนกังาน  แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

11. ความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 



อภิปรายผลการวจัิย  

ผลการวจิยัเปรียบเทียบความพึงพอใจในการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

และในส านกังานตรวจสอบบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1. ความพึงพอใจดา้นค่าจา้งและเงินเดือนของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละใน

ส านกังานตรวจสอบบญัชี ไม่แตกต่างกนั ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่นกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ละในส านกังานตรวจสอบบญัชี มีความคิดเห็นดา้นค่าจา้งและเงินเดือนท่ีเหมาะสมกบัปริมาณ

งาน ความรู้ ความสามารถ และเพียงพอต่อการด ารงชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1994) จาก

งานวจิยัหลายช้ิน กล่าวไวว้า่ ระดบัเงินเดือน เงินเดือนมีส่วนช่วยในการสร้าง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน เงินเดือนท่ีมากพอแก่การด ารงชีพ ตามสถานภาพท าใหบุ้คคลไม่ตอ้งด้ินรนมากนกัท่ีจะไป

ท างานหารายไดเ้พิ่มนอกเวลา 

 2. ความพึงพอใจดา้นผลประโยชน์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากค่าจา้ง ของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ละในส านกังานตรวจสอบบญัชี แตกต่างกนั โดยองคก์รทั้ง2ประเภทไดมี้สวสัดิการตามท่ี

กฎหมายก าหนดและสวสัดิการทัว่ไปตามความเหมาะสม แต่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยบ์าง

แห่งยงัมีผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บบางอยา่งยงันอ้ยเกินไป เช่น ดา้นสุขภาพ การออม เป็นตน้ ซ่ึง

ความคิดเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  อุทยั หิรัญโต (2531,หนา้ 150) กล่าววา่สวสัดิการ หมายถึง

บริการหรือกิจกรรมใด ๆท่ีหน่วยงานหรือองคก์รธุรกิจเอกชนจดัใหมี้ข้ึน เพิ่มให้พนกังานไดรั้บความ

สะดวกสบายนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจา้งเพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหมี้ขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน ท า

ใหมี้ความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจ ท่ีจะท างานนั้นใหน้านท่ีสุด  

3. ความพึงพอใจดา้นการส่ือสารภายในองคก์รของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละใน

ส านกังานตรวจสอบบญัชีโดยรวมแตกต่างกนั โดยนกับญัชีในส านกังานตรวจสอบบญัชี มีความคิดเห็นวา่

ภายในองคก์รมีการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิดหรือทศันคติ เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อกนั แต่การมอบหมาย

งานหรือการส่ือสารระหวา่งบุคคลยงัไม่ค่อยมีความชดัเจน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นปัญหาการส่ือสาร

ไม่ครบถว้นขาดความชดัเจน  การส่ือสารทางเดียวและขาดการมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

Chester I.B. (1968) การติดต่อส่ือสารเป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของบุคคลต่างๆ ในองคก์ร เขา้ดว้ยกนั 

และช่วยใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จตามเป้าหมาย บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดว้างไว 

4.ความพึงพอใจดา้นการบงัคบับญัชาของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั โดยนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมมีความคิดเห็นวา่



ผูบ้งัคบับญัชามีการส่งเสริมหรือให้ค  าปรึกษาแนะน าในเร่ืองงานหรือการปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่าง

กนั ซ่ึงอาจเกิดจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความสามารถ ความเช่ียวชาญของผูบ้งัคบับญัชาเอง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรเชษฐ ์ผการัตน์สกุล (2552) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานดา้นลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อการ

เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ รวมถึงวธีิการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีซ่ึงเป็นการจูงใจ ในการปฏิบติังานใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ขวญัและก าลงัใจจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองกระตุน้ใหเ้กิดพลงัในการ ปฏิบติังานใหมี้พลงั

ในการสร้างความดี และการพฒันาตนเองให้ดีข้ึน 

5.ความพึงพอใจดา้นเพื่อนร่วมงานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีไม่แตกต่างกนั โดยนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีโดยรวมมีความคิดเห็นวา่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่มีความสามคัคีกนั และสามารถร่วมงานกนั

ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปัลดี อุณหเลขกะ (2533) กล่าววา่ สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

หมายถึง กระบวนการติดต่อเก่ียวขอ้งกบับุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป เพื่อท าความรู้จกักนั โดยมีวตัถุประสงค์

ร่วมกนัดว้ยความเตม็ใจมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั อาศยัซ่ึงการแสดงออกทางกาย วาจา และใจในช่วงระยะเวลา

หน่ึงท่ีไม่จ  ากดัแน่นอน 

6.ความพึงพอใจดา้นการเล่ือนต าแหน่งของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  และในส านกั 

งานตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั         โดยในส านกังานตรวจสอบบญัชีโดยรวมมีความคิดเห็นวา่ พนกังานท่ี

ท างานดีอาจจะไม่มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งหรือ         โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งนอ้ยเกินไป  ซ่ึงแนวคิดของ

สุรเชษฐ ์ผการัตน์สกุล (2552)  ไดก้ล่าววา่ ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน  หมายถึง โอกาส

ท่ี ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบหรือการข้ึนเงินเดือน  การเล่ือนต าแหน่ง การศึกษาต่อ

การดู งานและการฝึกอบรมรวมถึงความมัน่คงท่ีไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายแรงงาน 

7.ความพึงพอใจดา้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน ของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ละในส านกังานตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนัโดยนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาหลกัทรัพย ์ 

โดยรวมมีความเห็นวา่ การไดร้างวลัหรือการชมเชยภายในองคก์รมีไม่มาก ซ่ึงอาจเกิดจากนโยบายภายใน

องคก์ร รวมถึงการพิจารณาจากผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบีช (Beach, 1985:379)ไดใ้ห้

ความหมายของแรงจูงใจวา่ แรงจูงใจหมายถึง การกระท าใหค้นเตม็ใจท่ีใชพ้ลงังานของเขาเพื่อประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal) หรือเพื่อรางวลั (Reward)ท่ีจะไดรั้บเป็นส่ิงตอบแทน   



8.ความพึงพอใจดา้นสภาพการท างานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  และในส านกั 

งาน ตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั ในเร่ือง องคก์รไม่มีโครงสร้าง กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีจะขดัขวางการ

ท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎระเบียบและขั้นตอนการท างานขององคก์รท าใหก้ารท างาน

ลดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และงานท่ีตอ้งท าหรือรับผดิชอบมากเกินไป  

9.ความพึงพอใจดา้นลกัษณะของงานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนัในเร่ืองความชอบในงานท่ีท าและความรู้สึกท่ีมีต่องาน ซ่ึงอาจเกิดจากความ

เคร่งเครียดท่ีมีต่องาน โดยงานดา้นตรวจสอบบญัชีเป็นงานท่ีเครียดและกดดนั เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วาม

ละเอียดรอบคอบสูง 

10. ความพึงพอใจดา้นการคงอยูข่องพนกังานของนกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละใน

ส านกังานตรวจสอบบญัชีแตกต่างกนั ในเร่ืองระยะเวลาการคงอยูใ่นงาน ซ่ึงโดยรวมนกับญัชีในส านกังาน

ตรวจสอบบญัชี มีความคิดเห็นท่ีจะคงอยูใ่นงานสูงกวา่นกับญัชีในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึง

อาจเป็นผลจากค่าจา้งและเงินเดือนรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนท่ีนอกเหนือจากค่าจา้งท่ีไดรั้บ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณโดยเคร่ืองมือหลกัเป็นการใชแ้บบสอบถามปลายปิดดงันั้นใน

การท าวจิยัคร้ังต่อไปอาจมีการศึกษาวจิยัในลกัษณะเชิงคุณภาพหรือมีการศึกษาวจิยัแบบผสมผสานเพื่อให้

ไดร้ายละเอียดและเน้ือหาท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาพนกังานในแต่ละองคก์รหรือแต่ละบริษทัโดยเฉพาะเจาะจงซ่ึงต่างมีระบบการปฏิบติังานท่ีไม่

เหมือนกนัพนกังานอาจมีระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนัเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมาก

ยิง่ข้ึน  
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