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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
บคุลากรฝ่ายบญัชีการเงินบริษทัแห่งหน่ึงในกลุ่มธรุกิจพลงังาน 
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OF POWER BUSINESS 
 

ฐติมิา เสรมิววิฒัน์วงศ ์1 
 

บทคดัย่อ 
 
การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร           

ฝา่ยบญัชกีารเงนิกลุ่มบรษิทัธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง จ านวน 116 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ขอ้มลู 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย การวเิคราะหค์วามแตกต่างใชก้ารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเชงิซอ้นโดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบการวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี
ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัน้อยทีส่ดุ และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ ผลการวจิยัพบว่า 

1.  ผลจากการศึกษาเกี่ยวกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน ระดบัต าแหน่งงาน สถานทีป่ฏบิตังิาน รายได้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น อายุ 
21 ถงึ 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มปีระสบการณ์ท างาน 6 ถงึ 10 ปี เป็นพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร สถานทีป่ฏบิตังิาน ส านักงาน กรุงเพทฯ และมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 20,000 ถงึ 35,000 บาท ต่อ
เดอืน  

2.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบั
การศกึษา และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่ายบญัชี
การเงนิบรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง 

3.  ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ปจัจยัจงูใจ ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน ปจัจัยค ้าจุน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทนที่ไดร้บั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่าย
บญัชกีารเงนิกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง 
 
ค าส าคญั:  บุคลากรฝา่ยบญัชกีารเงนิ ธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ความพงึพอใจในการท างาน 

 
 

                                                 
1  สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิม หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research was to study factors affecting job satisfaction of accounting and 
finance personnel in a private company of POWER BUSINESS group . The sampling size of the 
research based on 116  employees by collecting data from questionnaires. 
 The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. The statistics used for 
hypotheses test were the statistical difference are analyzed by using t-test independent, one-way 
analysis of variance, pair difference analyzed by using least significant difference (LSD) and Multiple 
Regression Analysis. 
 
              As the research results, the findings were as follows: 

1. The study result of demographical characteristics including age, education levels, marital 
status, working experience, job position and income  found that most of respondents ranging aged from 
21-30 years old, being single, holding bachelor’s degree, working duration from 6-10 years with the 
officer position and monthly average income between  20,000-35,000 baht. 

2. Employees in accounting and finance department with different working experience and 
monthly average incomes of personnel in a private company of POWER BUSINESS group had different 
overall job satisfaction at statistically significant level of  0.05. 

3.  Results of the hypotheses tests at statistically significant  levels of 0.05. motivation factors 
in type of work, work advancement ; hygiene factors in terms of relationship with supervisor,  
relationships with colleagues, salaries and benefits affected job satisfaction of accounting and finance 
personnel in a private company of Power Business group. 
 
Keywords:  Employees in accounting and Finance department, Power Business, Job satisfaction 

 
บทน า 

ทรพัยากรบุคคลนับเป็นหวัใจส าคญัอย่างหน่ึงที่ช่วยผลกัดนัองค์กรให้ประสบความส าเรจ็ ในปจัจุบนั
สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัทางธุรกจิทีสู่งขึน้ และมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ส่งผลใหอ้งคก์รต่างๆ มกีาร
ปรบัเปลี่ยนและให้ความส าคญักบัการบริหารทรพัยากรบุคคลมากขึ้น การจดัการองค์กรและการจัดการด้าน
ทรพัยากรมนุษยจ์งึเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อประสทิธผิลและความส าเรจ็ขององคก์รพนักงานทีค่ดัสรร
เขา้มาจงึจ าเป็นต้องมขีดีความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ ในขณะเดยีวกนักต็้องสร้างความพงึพอใจและ
จดัสวสัตกิารต่างๆ ทีด่ ีและเหนือกว่าองคก์รอื่น ใหก้บัพนกังานของตน เพื่อความพงึพอใจและผลการปฏบิตังิานที่
ดทีีพ่นกังานจะใหแ้ก่องคก์ร 

ถึงแม้ว่าในปจัจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติงานต่างๆจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น            
ถูกน ามาใชเ้พื่อความสะดวกสบายในการท างานและใชเ้พื่อทดแทนก าลงัคนอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเกบ็
ขอ้มลู การประมวลผล ไปจนถงึการจดัท ารายงานเพื่อการน าเสนอขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิ แต่กย็งัปฏเิสธไม่ได้
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ว่า ทกัษะ ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ของพนักงานยงัคงเป็นสิง่จ าเป็นและนับเป็นสนิทรพัยท์ีม่คี่าของ
องคก์รทีส่ าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะขอ้มูลทางดา้นการวเิคราะห์และรายงานทางดา้นบญัชแีละการเงนิ ซึง่ถือเป็น
เครื่องมอืทีช่่วยในการบรหิารงานภายในองคก์ร ทีแ่สดงถงึฐานะการเงนิทีแ่ทจ้รงิของกจิการและผลการด าเนินงาน 
(เมธากุล เกยีรตกิระจายและศลิปพร ศรจีัน่เพชร,2547) ทัง้ในภาพรวมและแต่ละหน่วยย่อยขององคก์ร ซึง่ขอ้มูล
เหล่าน้ีไดร้บัการเกบ็รวบรวมและประมวลผลจากฝา่ยบญัชเีป็นหลกั หน่ึงในงานวจิยัทีเ่หน็ถงึความส าคญัและศกึษา
เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน ไดแ้ก่ งานวจิยัของ Roelen, Koopmans และ 
Groothoff, (2008) ทีเ่ชื่อว่าความพงึพอใจในการท างานของพนกังานทีม่คีวามเกีย่วพนักบัสขุภาพจติของพนักงาน 
และที่มีรูปแบบมาตรฐานในการบ่งชี้ว่าปจัจัยใดบ้างที่ต้องน ามาพิจารณาเพื่อใช้ในการวดัความพึงพอใจ จึง
ท าการศกึษาถงึปจัจยัในการท างานดา้นต่างๆ โดยส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มูลความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานโดยใชแ้บบสอบถาม และพบว่าปจัจยัดา้นความหลากหลายของงาน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
และ สภาวะการท างาน ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน ความพงึพอใจในการท างานมคีวาม
เกี่ยวโยงกับความหลากหลายของลักษณะของงานอย่างเป็นรูปธรรมและยังสามารถใช้วัดความเป็นอยู่ทัง้
รายบุคคลและในภาพรวม เน่ืองจากความพงึพอใจในปฏบิตังิานของพนักงานในปจัจุบนัส่งผลกระทบถงึอตัราการ
หมุนเวยีนของพนกังานในอนาคต อตัราการว่างงานและความมัน่คัง่ทางเศรษฐกจิของสงัคมอกีดว้ย(Clark, 2001; 
Clark et al., 1998; Freeman, 1978 อา้งถงึ ใน Fischer and Sousa-Poza, 2008)  

พนักงานทางบญัชแีละการเงนินัน้กถ็ือว่ามสี่วนส าคญัต่อกจิการแทบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน สมาคม องคก์ร และหน่วยงานอสิระต่างๆ ลว้นแลว้แต่ต้องเกบ็บนัทกึขอ้มูลเกีย่วกบัการบญัชี
และการเงนิ มาจดัท าเป็นงบการเงนิเพื่อใหท้ราบถงึผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงนิของกจิการ ประโยชน์
ของขอ้มูลทางเงนิกเ็พื่อใช้เป็นเครื่องมอืส าหรบัผูบ้รหิารในการใช้ประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินธุรกจิ และ  
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนทางภาษี งานบญัชจีงึจดัเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอยีดรอบคอบค่อนขา้งสงู ฉะนัน้
บุคคลทีเ่ขา้มาสูก่ระบวนการในการท าบญัชนีอกจากจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นบญัช ีดา้นภาษ ีขา่วสาร
ขอ้มลูต่างๆ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ขอ้มลูทางบญัชจีงึจะตอ้งถูกเชื่อถอืไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป หากงบการเงนิไม่ถูกต้องหรอืแสดงตวัเลขบดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิกจ็ะส่งผลต่อความเชื่อมัน่
ของนักลงทุน และอาจกระทบต่อธุรกจิได ้ทัง้ดา้นการด าเนินงาน ภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงขององค์กรและอาจส่งผล
กระทบไปถงึเศรษฐกจิในภาพรวมอกีด้วย จงึนับว่าพนักงานในวชิาชพีบญัชแีละการเงนินัน้มบีทบาทต่อองค์กร  
รวมไปถึงการพฒันาเศรษฐกิจและพฒันาประเทศอกีวิชาชพีหน่ึง กล่าวคือผู้บรหิารหรือฝ่ายบรหิารทรพัยากร
พนักงานควรต้องทราบถงึปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานดา้นบญัชกีารเงนิเพื่อน าไป
พฒันา และปรบัปรุงนโยบายบรหิารงานบุคคล ซึง่จะท าใหอ้งคก์รสามารถทีจ่ะรกัษาคนด ีมคีวามรูค้วามสามารถให้
อยู่กบัองคก์รต่อไปในระยะยาวดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึท าใหว้จิยัใหค้วามสนใจ เพื่อทีจ่ะน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา
ไปใช้ในการปรบัปรุงและเสริมสร้างให้พนักงานได้รบัความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น อันน าไปสู่การด าเนินงานที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุแก่องคก์ร 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั สถานที่ปฏิบตัิงาน และรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกนั กบั ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายบญัชกีารเงนิของบรษิทัแห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกจิ
พลงัานแห่งหนึ่ง  
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2.  เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานในฝ่ายบญัชกีารเงนิ ของ
บรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง  

 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 
  ปจัจัยลักษณะประชากรศาสตร์ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ปฏบิตังิาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั สถานทีป่ฏบิตังิาน รายไดต่้อเดอืน 
   ปจัจยัจูงใจ การไดร้บัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงาน หน้าที่ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า       

ในต าแหน่งหน้าทีง่าน 
  ปจัจยัค ้าจุน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ผลตอบแทน 
2.   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายบญัชี

การเงนิบรษิทับรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงัาน  
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์

ในการปฏบิตังิาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั สถานทีป่ฏบิตัิงาน และรายไดต่้อเดอืน ความพงึพอในการปฏบิตัิงาน
แตกต่างกนั 

  2. ปจัจยัจูงใจ ประกอบดว้ย การไดร้บัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีง่าน สง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยบญัชกีารเงนิ 

    3. ปจัจัยค ้าจุน ประกอบด้วย ความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผลตอบแทน สง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยบญัชกีารเงนิ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดของ Herzberg (1959) ซึ่งให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน โดยใช้ทฤษฎี The 
Motivation-Hygiene Theory หรอื Satisfier-dissatisfier Theory หรอืทีรู่จ้กักนัอย่างด ีคอื Two-Factor Theory  
ซึง่อธบิายว่า ความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจเกดิจากปจัจยัการท างานทีแ่ตกต่างกนั 

สิง่ที่ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน (Satisfier Factors) นัน้เป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลกัษณะของงาน        
ซึง่ประกอบไปด้วย 5 ปจัจยั ดงัน้ี ความส าเรจ็ของงาน (Achievement) ความรบัผดิชอบ (Responsibility) การ
ได้รบัการยอมรบั (Recognition) ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (Career Advancement) และความเติบโต/
กา้วหน้าส่วนบุคคล (Personal Growth) ซึง่ Herzberg เรยีกปจัจยัเหล่าน้ีว่าเป็น Motivator Factors หรอื ปจัจยั
ดา้นการจงูใจ ซึง่ถอืเป็นความตอ้งการขัน้สงูสดุ ท าให้พนกังานเกดิความพงึพอใจต่องานและ ไดผ้ลการปฏบิตังิาน
ทีด่ ีเน่ืองจากปจัจยัเหล่าน้ีมคีวามสมัพนัธต่์องานโดยตรง หากองคก์รสามารถจดัสรรปจัจยัเหล่าน้ีใหแ้ก่พนกังานใน
จ านวนที่เหมาะสม จะท าให้พนักงานเกดิทศันคติในทางบวกและเกดิแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ในขณะที่สิง่ที่
ก่อใหเ้กดิความไม่พงึพอใจในงาน (Dissatisfier Factors) นัน้ไม่ใช่สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบังานทีพ่วกเขาท า แต่มี
ลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้ม หรอืเป็นสว่นประกอบของงาน กล่าวคอืสิง่ทีบ่รษิทัดแูลหรอืปฏบิตัต่ิอพนักงานว่าดหีรอื         
ไม่อย่างไร โดย Herzberg เรยีกปจัจยัเหล่านี้ว่า Hygiene factors หรอื ปจัจยัดา้นสขุอนามยั ซึง่เป็นความต้องการ
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ขัน้พืน้ฐาน และเป็นปจัจยัทีป้่องกนัไม่ใหพ้นกังานเกดิความไม่พงึพอใจในการท างาน ประกอบไปดว้ย สถานภาพ
สมรส หรอื เงื่อนไขในการท างาน (Working Condition) ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Supervisor) เงนิเดอืน 
(Salary) ความมัง่คงในการท างาน (Job Security) และ ต าแหน่ง (Position) โดย Herzberg มแีนวคดิว่า หาก
องค์กรไม่สามารถจดัหาปจัจยัเหล่าน้ีส าหรบัพนักงานแลว้ อาจน าไปสู่ความไม่พอใจในการท างานโดยรวมของ
พนกังานได ้

ทฤษฎีของวอลค์เกอร ์และเกรส (Walker and Grest. 1966: 99) ไดว้จิยัเกีย่วกบัหน้าทีใ่นการท างาน 
และความพงึพอใจในการท างานของคน ไดส้รุปผลการวจิยัดงันี้ 

 1.  ผู้ท างานมคีวามรูส้กึว่าความพงึพอใจเป็นเครื่องวดัผลงานเกี่ยวกบัผู้ท างานร่วมกนั  โอกาส
ความกา้วหน้า ชื่อเสยีง เงนิ และสวสัดกิาร และถา้จะใหเ้กดิความพงึพอใจต่องานกจ็ะต้องใหเ้กดิความพงึพอใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน ต่อโอกาสกา้วหน้า ชื่อเสยีง เงนิ และสวสัดกิาร 

  2.  ชัว่โมงการท างาน และสภาพการท างานทีด่มีคีวามเกีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจ แต่ไม่มผีลท าให้
ผลงานดเีด่นได ้

  3.  ความสขุจากการท างาน เป็นสว่นหนึ่งของความพงึพอใจในการท างาน 
  4.  หวัหน้างานหรอืผูท้ างานไดร้บัผดิชอบคนอื่น ๆ เป็นองคป์ระกอบอย่างหนึ่งของความพงึพอใจ 
 5.  ความเกีย่วขอ้งใกลช้ดิของผลติผล กเ็ป็นองคป์ระกอบอย่างหนึ่งของความพงึพอใจ 
คเูปอร ์ และคนอ่ืนๆ (Cooper and others. 1979: 117) ไดท้ าการศกึษาอทิธพิลทีม่พีลต่อความ        

พงึพอใจในการท างาน พบว่า คุณลกัษณะส่วนตวั ไดแ้ก่ อายุเพศ ระดบัอาชพี มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน ความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้ตามอายุ และปจัจยัภายนอกไดแ้ก่ เงนิเดอืน ความมัน่คง โอกาสการเลื่อน
ต าแหน่ง มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างาน 

 ทฤษฎีของบารน์ารด์ (Barnard. 1966: 142) กล่าวว่า สิง่จูงใจเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนเกดิความ        
พงึพอใจในการปฏบิตังิาน และสิง่จงูใจทีห่น่วยงานอาจใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานไดแ้ก่ 

  1. สิง่จงูใจทีเ่ป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงนิ สิง่ของ 
  2. โอกาสของบุคคลทีไ่ม่เกีย่วกบัวตัถุ ไดแ้ก่ โอกาสทีบุ่คคลจะไดร้บัแตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ เช่น 

ไดร้บัเกยีรตยิศ ไดร้บัอ านาจพเิศษสว่นตวั และโอกาสทีจ่ะไดร้บัต าแหน่งมอี านาจมากกว่าเดมิ 
  3. สภาพแวดลอ้มอนัเป็นทีพ่งึปรารถนา ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มเกีย่วกบัสถานทีท่ างาน เครื่องมอื 

เครื่องใชใ้นส านกังาน วตัถุสิง่ของต่างๆ เกีย่วกบัพนกังานใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่อใจทุกคน 
  4. ความดงึดดูใจในทางสงัคมไดแ้ก่ การคบหาสมาคมกนัเองในหมู่พนกังานทุกหน่วยงาน 
 5. การปรบัสภาพการท างานให้ตรงกบัวธิกีารที่พนักงานเคยท าเป็นนิสยั  และตรงกบัทศันคติของ

พนกังาน 
  6. การเปิดโอกาสใหม้สี่วนร่วมงานอย่างกวา้งขวาง ช่วยใหพ้นักงานรู้สกึว่าตนเป็นคนส าคญัของ

หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานทีม่ขีนาดใหญ่ 
  7. สภาพการอยู่ร่วมกนัของพนักงาน ถ้าหน่วยงานใดพนักงานสนิทสนมกลมเกลยีวกนั หน่วยงาน

นัน้จะใหผ้ลในดา้นประสทิธภิาพของพนกังาน เพราะทุกคนจะใหค้วามร่วมมอือย่างดใีนการท างาน 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงานฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทแห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกิจ

พลงังานแห่งหนึ่ง รวมจ านวนพนกังานฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ทัง้สิน้จ านวน 165 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
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ทีใ่ชเ้ป็นตวัแทนของประชากรโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยใชห้ลกัการค านวณของ ประชากรโดยใชส้ตูรของ Taro 
Yamane ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่าง โดยต้องการให้เกดิความผดิพลาดจากคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่าง
รอ้ยละ 5 หรอื 0.5 ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95 จากการค านวณ ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (n) เท่ากบั           
116 ตวัอย่าง โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมโิดยใชส้ตูรของ  (บุญเรยีง ขจรศลิป์, 2543) จากนัน้จะท าการ
เกบ็ขอ้มูลจากพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างของประชากร โดยใช้การสอบถามหรอืเกบ็ขอ้มูลด้วยวธิตีามสะดวก 
(Convenience sampling) โดยลอืก เกบ็ตัวอย่างเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม จนครบ
จ านวนขนาดตวัอย่าง 116 ตวัอย่าง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามที่ได้รบัการปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด แลว้น าผลทีไ่ดไ้ปวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั
ดว้ยวธิกีารหาค่า สมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคั (Alpha coefficient) ซึง่เป็นค่าทีใ่ชว้ดัความเชื่อถอืไดห้รอืความ

สอดคลอ้งภายในของแบบสอบถาม   โดยจะมคี่าระหว่าง  11    ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั  1 แสดงว่ามคีวาม
เชื่อถอืไดส้งู ( กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 449) โดยแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ของบุคลากรฝา่ยบญัชกีารเงนิ ของกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั  สถานทีป่ฏบิตังาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (Close ended 
question) มคี าตอบใหเ้ลอืก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question) (ขอ้ 6 ) และหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple 
Choices Question) (ขอ้ 1-5,7) ม ี7 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน 
ได้แก่ การยอมรบันับถือ ลกัษณะของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชม้าตรสว่นประมาณค่า (Rating scale method) จ านวน 19 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามวดัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัค ้าจุน ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ได้แก่ ความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
ผลตอบแทน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชม้าตรส่วนประมาณค่า (Rating scale method) 
จ านวน 20 ขอ้  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานฝ่ายบญัชี
การเงนิของบรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงัาน โดยเป็นลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชม้าตร
ส่วนประมาณค่า (Rating scale method) จ านวน 6 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval 
scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั 

การวิเคราะหข์้อมูล ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพเิตอร ์
ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั  สถานทีป่ฏบิตังาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยใชส้ถติ ิแจก
แจงความถี ่และค่ารอ้ยละ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัจูงใจส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ไดแ้ก่ การ
ยอมรบันับถือ ลกัษณะของงาน หน้าที่ความรบัผดิชอบ และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน โดยใช้สถิต ิ
ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัค ้าจุน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และผลตอบแทน 
โดยใชส้ถติ ิค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ความคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายบญัชี
การเงนิของบรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงัาน 

ส่วนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน จ าแนกตามขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คอื อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั  สถานที่ปฏบิตังาน 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชก้ารทดสอบดว้ยค่า t-test แบบ Independent Samples ส่วนการเปรยีบเทยีบตวัแปรดา้น 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งหน้าทีง่าน สถานทีป่ฏบิตังิาน และ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การทดสอบด้วยค่า F-test เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านปจัจยัจูงใจและปจัจยัค ้าจุน ที่ส่งผลต่อความ           
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของ บุคลากรฝ่ายบญัชกีารเงนิบรษิทัแห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ทดสอบ 
ค่าโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอยหหุคณูหรอืเชงิซอ้น (Multiple Regression) 

 เมื่อเกบ็รวบรวมแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยัจะด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล
ตามขัน้ตอนดงันี้ 

 1. การจดักระท าข้อมูล 
  1.1 ทดสอบแบบสอบถามทีไ่ดท้ าการออกแบบไว ้(Pre-test) แลว้ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

แบบสอบถาม  พรอ้มตรวจสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวธิกีารของครอนบคั 
  1.2 น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องเรยีบรอ้ยแลว้ออกเกบ็ขอ้มลูจรงิ 
  1.3 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแลว้  ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์

ของแบบสอบถาม   
  1.4 น าแบบสอบถามที่ตรวจความสมบูรณ์แล้ว  น ามาลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหสั  ส าหรบั

ประมวลขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร ์
 2. การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติในการวิจยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 
  2.1 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
   2.1.1 วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามสว่นที ่1 ขอ้มลูดา้นลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงานในปจัจุบนั 
สถานทีป่ฏบิตังิาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยน ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

   2.1.2 วเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามส่วนที ่2 – 4 เกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังานฝา่ยบญัชกีารเงนิ โดยน ามาค านวณค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD.) 

  2.2 การวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
   ในการวิเคราะห์ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งจะน าข้อมูลที่ได้จากวิธีการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถาม น ามาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู เพื่อทดสอบสมมตฐิานแต่
ละขอ้ โดยใชค้่าสถติต่ิางๆ ในการวเิคราะห ์ดงันี้ 

   2.2.1  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ทีอ่สิระต่อกนั โดยใช้
สถติทิดสอบค่า t (t-test) แบบ Independent  และ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง
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มากกว่า 2กลุ่มโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ANOVA (One-way Analysis of Variance) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1-7 

  2.3 ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรปจัจยัค ้าจุนและปจัจยัจูงใจ กบัความพงึพอใจในการท างาน 
โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหุฐาน (Multiple Regression Analysis) วเิคราะหข์อ้มลู  

 
ผลการวิจยั 

1. ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 116 คน ไดแ้ก่ อายุ  สถานภาพ ระดบั
การศกึษา ประสบการณ์ท างาน ระดบัต าแหน่งงาน สถานทีป่ฏบิตังิาน รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
เป็น อายุ 21 ถงึ 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี มปีระสบการณ์ท างาน 6 ถงึ 10 ปี เป็น
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร สถานทีป่ฏบิตังิาน ส านักงาน กรุงเพทฯ และมรีายไดเ้ฉลีย่ระหว่าง 20,000 ถงึ 35,000 
บาท ต่อเดอืน  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับ
การศกึษา และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่ายบญัชี
การเงนิบรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ปจัจยัจูงใจ ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ หน้าที่
ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน ความสมัพันธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรฝ่ายบญัชกีารเงนิกลุ่มบรษิัท
กลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง 

 
สรปุผลและอภิปราย 

จากการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบั ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายบญัชี
การเงนิของบรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง สามารถสรุปไดด้งันี้ 

1 .การศึกษาความพงึพอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายบญัชกีารเงนิบรษิัทแห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกิจ
พลงังานแห่งหนึ่ง จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงานมอีายุต่างกนัมีความพงึพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั          
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวส้ามารถอธบิายไดว้่า อายุไม่ใช่ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
แม้ว่าพนักงานจะมอีายุมากหรอือายุน้อยกม็คีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานเหมอืนกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่า 
บรษิัทมกีารปฏบิตัิงานต่อพนักงานไม่ว่าจะมอีายุเท่าใดอย่างเสมอ ภาคภายใต้นโยบายและระเบยีบการบรหิาร  
งานเดียวกนั ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พรีดศิ กาญจนวงศ ์ (2552 : 48) ไดศ้กึษาเรื่องความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั พบว่า พนกังานทีม่อีายุต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการท างานโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

2.  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานฝ่ายบญัชีการเงิน บริษัทแห่งหน่ึงในกลุ่ม 
ธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่ างกัน               
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รุ่งรตัน์ เหล่ารศัมวีวิฒัน์ (2552) ได้ศกึษาเรื่อง 
ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) 
ผลการวิจัย ปจัจยัลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในงานโดยรวมของ
พนกังานการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เขต 3 (ภาคเหนือ) แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
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3. การศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานฝา่ยบญัชกีารเงนิ บรษิทัแห่งหน่ึงในกลุ่มธุรกจิ
พลงังานแห่งหนึ่ง จ าแนกตาม สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงาน ต าแหน่งหน้าที่งานที่ปฏบิตั ิ
สถานทีป่ฏบิตังิาน พบว่า พนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วาสนา พฒันานันทช์ยั (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่แรงจูงใจความ           
พงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษัตรยิ์ พบว่า ต าแหน่งงานโดยรวมที่
แตกต่างกนัของพนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั 

4. การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานฝ่ายบญัชกีารเงิน บริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่ม          
ธุรกิจพลงังานแห่งหนึ่ง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่าพนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั            
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ วดัไดจ้ากรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ของพนกังาน ถา้พนกังานคนใดมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่ากจ็ะมรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานสงูไปดว้ย 
หากบรษิัทสามารถให้ผลตอบแทนจากการท างานได้เพยีงพอต่อการด ารงชพีของพนักงานแล้ว พนักงานกจ็ะมี
ความเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานให้กับบริษัทอย่างเต็ม ความรู้ ความสามารถด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงา นวิจยัของ            
ลนิี รุ่งแสงมนูญ (2540) ท าการศกึษาปจัจยัในการบ ารุงรกัษานักบญัชรีะดบัปฏบิตัิการ และระดบับรหิาร  : 
กรณีศกึษาองคก์ารภาคเอกชน การวจิยัไดศ้กึษาตามแนวทฤษฏสีองปจัจยัของ Herzberg ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 
ส่วนแรกผลการวจิยั 3 อนัดบัแรกทีน่ักบญัชรีะดับบรหิารต้องการทีจ่ะไดร้บัจากองคก์ารคอื สิง่จูงใจทีเ่ป็นตวัเงนิ 
และไม่เป็นตวัเงนิ เช่น เงนิเดอืน และสวสัดกิาร ความสมัพนัธ ์ระหว่างผูร้่วมงาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ตามล าดบั ส่วนนักบญัชรีะดบัปฏบิตักิารต้องการทีจ่ะไดร้บัสิง่จูงใจทีเ่ป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิ เช่น เงนิเดอืน
และสวสัดกิาร ความมัง่คงในการท างาน และความสมัพนัธ ์ระหว่างผูร้่วมงานตามล าดบั 

5. ปจัจยัจูงใจดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิมผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบรษิทัแห่งหน่ึง
ในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง พบว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฬารตัน์ เสกน าโชค. (2548) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความสมัพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานในสายงานบัญช ี         
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เชปปาร์ดและเฮอร์ริค (พรชยั มิทติานนท์.2542:38;  Sheppard;& Herrick. 
1972:10) ไดศ้กึษาปจัจยัส่วนบุคคลและลกัษณะงานทีม่ต่ีอความพงึพอใจในงานของพนักงานการตลาดธนาคาร
นครธน จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการส ารวจของมหาวิยาลยัมิชิแกนเกี่ยวกับความ             
พงึพอใจในงานพบว่าสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุขององคป์ระกอบของงาน คอื ความน่า สนใจของลกัษณะงาน และมปีจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความพงึพอใจในงานมากที่สุด คอื การไดร้บัโอกาสท าสิง่ที่ตนเองท าดทีีสุ่ด และความน่าสนใจในงาน 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

6. ปจัจยัจูงใจด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของ
บรษิทัแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง จอรชและโจนส ์(George and Jones. 
1999: 218-220) ไดก้ล่าวถงึความกา้วหน้าในอาชพีเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน คอืการได้
รูส้กึถึงความส าเรจ็ (Feeling of Accomplishment) ของงานที่ตนท าอยู่และไดท้ างานทีต่นสนใจ (Pleasure of 
doing interesting work) การไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง (Promotions) หรอืการได้รบัการสนับสนุนใหก้า้วหน้าใน
อาชพี ความมสีถานะ (Status) หรอืการคงสถานภาพสมรส หรอืต าแหน่งของตน โดยไม่โยกย้ายในต าแหน่ง            
ทีต่ ่ากว่า  

7. ปจัจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบรษิัท
แห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั วทิยา ป่ินทอง (2529) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อความพอใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการในกองบญัชปีระชาชาต ิส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกจิ พบว่า 
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บุคลิกลกัษณะของผู้บงัคบับญัชาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชา ได้แก่ ความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจในตัวผู้บงัคบับญัชา การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การรบัฟงัความคิดเห็นจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การใหก้ารสนบัสนุนเกือ้กลูผูใ้ตบ้งัคงับญัชาจะสง่ผลดา้นลบต่อการสือ่สาร และสอดคลอ้งกบั  

8. ปจัจยัค ้าจุนด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบรษิัท 
แห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ธนารกัษ์ ตราซู และ สุธาลนิี รุ่งแสงมนูญ 
(2540) ท าการศกึษาปจัจยัในการบ ารุงรกัษานักบญัชรีะดบัปฏบิตักิาร และระดบับรหิาร  : กรณีศกึษาองคก์าร
ภาคเอกชน การวจิยัไดศ้กึษาตามแนวทฤษฏสีองปจัจยัของ Herzberg ซึง่ผลการวจิยัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผูร้่วมงานสง่ผลต่อความพงึพอใจการปฏบิตังิานของนกับญัช ี

9. ปจัจยัค ้าจุนดา้นผลตอบแทนทีไ่ดร้บั มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบรษิทัแห่งหนึ่งใน
กลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประพาฬรศัมิ ์ลิม้สุคนธ.์ (2553) เรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานทางบญัช ีกรณีศกึษา:บรษิทัในเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ บุคลากรส่วนใหญ่ 
มคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้ของอตัราเงนิเดอืน/โบนสั มากทีส่ดุ รองลงมา คอื ความต้องการดา้นสวสัดกิาร การจดัใหม้ี
กองทุนส ารองเลีย้งชพี มค่ีาล่วงเวลา มวีนัลาพกัรอ้นเพิม่ขึน้ มหีุน้ปนัผลใหพ้นกังานตามล าดบั  

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ พนกังานฝา่ยบญัชกีารเงนิบรษิทัแห่งหน่ึง
ในกลุ่มธุรกจิพลงังานแห่งหนึ่ง ผูว้จัยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดแนวทางการ
พฒันาบรหิารงานพนักงานของฝ่ายบญัชกีารเงนิ ควรมปีระเดน็ที่ควรปรบัปรุงในบางประเดน็ที่ส่งผล ท าให้เกดิ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานใหเ้พิม่มากขึน้ ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. จากการวจิยัพบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ต ่ากว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาทีส่งูกว่าปรญิญาตร ีดงันัน้บรษิทัควรเพิม่ปจัจยัจูงใจใหแ้ก่พนักงานทีม่รีะดบั
การศกึษาที่ต ่ากว่าปรญิญาตร ีอาท ิเช่น เปิดโอกาสให้ได้รบัการฝึกอบรมและการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้
ได้รบัการศกึษาต่อ หรอืมงีบประมาณเกี่ยวกบัทุนการศกึษาใหแ้ก่พนักงานทีต่้องการศกึษาเพิม่เติม ดงันัน้หาก
บริษัทส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้แก่พนักงานในกลุ่มนี้ก็จะส่งผลให้พนักงานที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่า              
ปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่มากยิง่ขึน้ 

2. พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่า 20,000 บาทมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานต ่ากว่ากลุ่ม
รายได้อื่นๆ ทัง้นี้บริษัทควรมีการปรับเงินเดือนทุกกลุ่มเงินเดือนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของพนักงานเพื่อให้เพยีงพอต่อการด ารงชพี และควรใหค้วามส าคญักบัพนักงานทีม่รีายไดต้ ่ากว่า 
20,000 บาท ว่าเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ รวมไปถึง 
สวสัดกิารทางดา้นอื่นๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา โบนสั เงนิรางวลัต่างๆ เป็นตน้ 

3. ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิผูบ้งัคบับญัชาควรมอบหมายงานทีม่ลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัทิา้ทายความสามารถ 
และ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ทกัษะที่ได้เรยีนรู้มาในการปฏิบตัิงาน รวมถึงเป็นงานที่เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน และควรจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
พนักงานฝ่ายบญัชกีารเงินให้รู้สกึว่างานที่ได้รบัมอบหมายนัน้มีความท้าทาย น่าสนใจเพื่อเป็นการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 
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4. บรษิัทส่งเสรมิ สนับสนุนให้พนักงานได้รบัการฝึกอบรมในปรมิาณที่หมาะสมต่อการพฒันาความรู ้
ความสามารถ และ ควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานมกีารพฒันาตนเอง เช่น ศกึษาต่อการฝึกอบรม และสมัมนา เพื่อ
เป็นการจงูใจในการปฏบิตังิานและจะสง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานซึง่จะน าไปสู่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 

5. บรษิทัควรมกีจิกรรมในการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชา และพนักงาน เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ระหว่างกนัเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชารวมทัง้ท าใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างด ีและผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้ าปรกึษาและ
ความช่วยเหลอืเมื่อเกดิปญัหาต่างๆ รวมถงึรบัฟงัความคดิเหน็ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซึง่ส่งผลใหป้ฏบิตังิานร่วมกนักบั
ผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นอย่างด ี

6. บรษิทัควรมกีจิกรรมร่วมกนั เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกดิ
ความขดัแยง้หรอืเกดิปญัหา กจ็ะหาขอ้สรุปและแนวทางการแกไ้ขปญัหาร่วมกนัในฝ่ายหรอืส่วนงาน ส่งผลใหเ้มื่อ
เพื่อนร่วมงานไม่อยู่ปฏบิตังิานกจ็ะสามารถปฏบิตังิานแทนเพื่อนร่วมงานดว้ยความเตม็ใจ 

7. ผูบ้รหิารควรใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วามส าคญักบัการพจิารณาใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนทัง้ทางดา้น
วตัถุและทางจติใจ ไดแ้ก่ รายได ้ผลตอบแทนพเิศษ ความมัน่คง มติรสมัพนัธ์ ใหแ้ก่พนักงานที่ปฏบิตัิงานอย่าง
เตม็ที่ ควรจดัสรรอตัราเงนิเดอืนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของพนักงาน และเพยีงพอต่อ
การด ารงชพีและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ อาจารย์ ดร .พนิต กุลศิริ ประธาน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล และอาจารย ์ดร.มนู ลนีะวงศ ์อาจารยท์ี่ปรกึษาในการท าสารนิพนธ ์           
ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่า กรุณาใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของสารนิพนธ ์นับตัง้แต่เริม่
ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู ไว ้ณ โอกาสนี้ 
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