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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1)ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบ
บัญชี กรณี ศึกษาสานักงานสอบบัญชี ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี กรณี ศึกษาสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี กรณี ศึกษาสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้าราชการและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 300 คน โดยใช้แบบสอบถามปั จจัยส่ วนบุคคล แบบสอบถามปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน และแบบสอบถาม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานสอบบัญชี สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยส่ วนบุ คคลใช้สถิ ติ t-test และ One-way ANOVA ส่ วนปั จจัย
แรงจูงใจในการทางานวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Multiple Regression Analysis โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชีของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
เขตกรุ งเทพมหานครผูต้ อบแทบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุนอ้ ยกว่า 31 ปี สถานภาพโสด ระดับการ
ศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001 -30,000 บาท ตาแหน่ งข้าราชการระดับปฏิ บตั ิการ ประสบการณ์
ทางาน 1-5 ปี ซึ่ งพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนปั จจัยแรงจูงใจในการทางานได้แก่ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความรับผิดชอบ และปั จจัยธารงรักษา ด้านนโยบายและกฎระเบี ยบ ด้านความมัน่ คงในงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ
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ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นควร
เห็นถึงความสาคัญของแรงจูงใจในการทางานด้านอื่นนอกเหนือจากด้านที่กล่าวให้มากขึ้นเช่นควรส่งเสริ มความ
สัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา

ABTRACT
The objectives of this research were 1) to study the personal factors affecting the efficiency in auditing
performance under a case study of State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Bangkok, 2) to study job
motivation factors affecting the efficiency in auditing performance under a case study of State Audit Office of
the Kingdom of Thailand in Bangkok, 3) to study the efficiency in auditing performance under a case study of
State Audit Office of the Kingdom of Thailand in Bangkok.
The population of this study was 300 civil servants and audit personnel in Bangkok Metropolis. A
research instrument was a questionnaire asking data about personal factors, job motivation, and efficiency of
auditing performance. Data were analyzed using statistics including frequency, percentage, mean, and standard
deviation. Hypothesis testing for personal factors was conducted using t-test and One-Way ANOVA, while job
motivation factors were analyzed by using Multiple Regression Analysis with a given statistical significance
level of 0.05.
The results of this research indicated that most of the respondents were female, less than 31 years old,
single, graduated with a bachelor’s degree, earned average monthly income of 20,001 -30,000 baht, worked as a
civil servant in practitioner level, and worked for 1-5 years. Moreover, different personal factors indifferently
influenced the efficiency in auditing performance. In contrast, job motivation factors including recognition,
work nature, responsibility, as well as maintenance factors including policy and regulations, and job security
influenced the efficiency in auditing performance with a statistical significance level of 0.05. The findings
implied that State Audit Office of the Kingdom of Thailand should consider and emphasize on other aspects of
job motivation beyond those mentioned earlier. For example, the relationship between co-workers and the
relationship between employee and supervisor should be promoted.

บทนา
งานตรวจสอบบัญชี/การสอบบัญชี ถือเป็ นวิชาชีพหนึ่งที่มีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
มีวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อความถูกต้องตามควรของงบการเงิน โดยผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบบัญชี จะมีความรับผิดชอบโดยจะต้องปฏิ บตั ิงานตรวจสอบให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อที่นกั ลงทุนหรื อผูใ้ ช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจลงทุน
ในปั จ จุ บัน หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ห น้าที่ ส อบบัญ ชี เรี ย กว่า ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น โดยมี
ผูป้ ฏิ บัติ งานตรวจสอบบัญ ชี เรี ยกว่า เจ้าหน้าที่ ต รวจเงิ น แผ่น ดิ น (General Accounting Office Auditor: GAO)
(นิ พนั ธ์ เห็ นโชคชัยชนะ, ศิ ลปพร ศรี จนั่ เพชร 2556, หน้า 2-5) ซึ่ งการบริ หารงานของสานักงานการตรวจเงิ น
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แผ่นดิ นมุ่งเน้นการเป็ นที่ ยอมรับในระดับสากลมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประสิ ทธิ ภาพในการใช้จ่ายเงิ นแผ่นดิ น เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 25622565 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจเงิ นแผ่นดิ น พ.ศ. 2561 ซึ่ งกาหนดให้เป็ นส่ วน
ราชการที่เป็ นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2561,หน้า 41) ซึ่ งตามมาตรา 91 กาหนดให้ผวู ้ า่ การต้องตรวจสอบงบการเงินที่หน่วยรับตรวจของรัฐส่ งให้
ตรวจสอบให้ แ ล้ ว เสร็ จภายในหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บวัน นั บ แต่ ว ัน สิ้ นปี งบประมาณหรื อตามที่ ต กลงกั บ
กระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินไปยังหน่วยรับตรวจ ซึ่ งถือเป็ นปี แรกที่ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีขอ้ บังคับที่ ต่างจากเดิ มคือเรื่ องระยะเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบรายงานการเงินคื อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องดาเนิ นการตรวจสอบพร้อมทั้งออกรายงานการเงินให้แล้วเสร็ จภายในกาหนดระยะเวลา
และหากดาเนิ นงานไม่แล้วเสร็ จตามที่ กาหนดในพระราชบัญญัติผูป้ ฏิ บัติงานตรวจสอบจะมี โทษทางวินัย แต่
เนื่องจากงานด้านการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเป็ นจานวนมาก เพราะเป็ นหน่วยงานที่ตอ้ ง
ทาหน้าที่ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิ นของรัฐของหน่ วยรั บตรวจทั่วทั้งประเทศ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อผูป้ ฏิ บัติงาน
ตรวจสอบทุกคนในสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จากสภาพปั ญหาที่ กล่าวข้างต้นการที่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นจะสามารถดาเนิ นงานให้เป็ นไป
ตามแผนงานที่กาหนดไว้และเป็ นไปตามพระราชบัญญัติกาหนดได้น้ นั เพื่อไม่ให้เกิดโทษทางวินยั สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องให้ความสาคัญกับเรื่ องการบริ หารงานบุคลากรเป็ นอย่างมาก โดยคานึ งถึงปั จจัยแรงจูงใจ
เพราะเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็ นอย่างมาก
เพราะหากเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบมี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานตรวจสอบย่อมส่ งผลให้ผลงานทางด้านการ
ตรวจสอบดี และมีประสิ ทธิ ภาพตามมา ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชี กรณี ศึกษาสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร”
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย แรงจู ง ใจในการท างานที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านสอบบัญ ชี ข อง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บัติงานสอบบัญ ชี ของสานักงานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
สมมุติฐานของการวิจยั
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินแตกต่างกัน
2. ปั จจัยแรงจูงใจการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
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ขอบเขตของการวิจยั
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจยั นี้จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชี ของสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัย
แรงจูงใจในการทางานได้แก่ปัจจัยจูงใจและปั จจัยธารงรักษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
2. ขอบเขตด้านประชากร ข้าราชการและพนักงานตรวจสอบการเงินและบริ หารพัสดุ ของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน จานวนประชากร 924 คน
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล เริ่ มดาเนินการวิจยั ตั้งแต่ มิถุนายน 2562 ถึง ตุลาคม 2562

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ (2559, หน้า 138 - 139) กล่าวไว้ดงั นี้ “เพศ” จะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ทา
รวมทั้งระดับความทะเยอทะยานและความต้องการด้านการเงิน เพศหญิงมีความอดทนที่ จะทางานที่ ตอ้ งใช้ฝีมือ
และงานที่ตอ้ งการความละเอียดอ่อนมากกว่าชาย “อายุ” อาจจะมีผลต่อการทางานไม่เด่นชัด แต่อายุก็เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาและประสบการณ์ในการทางาน ผูท้ ี่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ ในการทางานนั้นมาก และจะพอใจไม่
ชอบเปลี่ยนงาน “ระดับการศึกษา” จะมีผลต่องานวิจยั ไม่เด่นชัดมากนัก แต่มกั ขึ้นอยูก่ บั งานที่ทาว่าเหมาะสมกับ
ความรู ้ความสามารถของบุคคลที่มีอยูห่ รื อไม่ “รายได้เฉลี่ยต่อเดือน” ถ้าเป็ นเงินเดือนที่มากพอแก่การดารงชีพทา
ให้บุคคลไม่ตอ้ งดิ้นรนมากนักที่จะไปทางานเพิ่มนอกเวลางาน ดังนั้นผูม้ ีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจมากกว่าผู ้
มีเงินเดือนต่า “ประสบการณ์ในการทางาน” เมื่อบุคคลทางานมานานจนมีความรู ้ความชานาญในงานนั้นมากขึ้น
จะเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาหรื อพอใจในงานใหม่ที่ใกล้เคียงประสบการณ์เดิม
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
สมคิด บางโม (2562, หน้า 172) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจหรื อการกระตุน้ ให้พนักงานทางานถือเป็ นภารกิจที่
สาคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็ นหลักสาคัญที่กระตุน้ พนักงานให้เกิดความตั้งใจในการทางาน โดยจะต้องเป็ นมาตรการ
ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อให้บุคลากรเพียงบางส่วนได้รับประโยชน์ไม่ใช่ทุกคน เพราะถ้าหากทุกคนได้รับประโยชน์ มาตรการ
นั้นจะกลายเป็ นสวัสดิ การไม่ใช้การจูงใจหรื อการกระตุน้ ให้เกิ ดการทางาน โดยปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เห็ น
ตรงกันว่าพนักงานเป็ นผูม้ ีชีวติ จิตใจ ต้องให้ความสาคัญกับสวัสดิการ เพิ่มค่าจ้าง ปรับปรุ งสภาพการทางาน และ
เสริ มกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อจูงใจพนักงานให้ทางานด้วย
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2560, หน้า 63- 66) ได้กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจในการทางาน เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อ
พฤติกรรมต่างๆของบุคคล เนื่ องจากสามารถผลักดันให้บุคคลสามารถกระทากิจกรรมงานใดๆ ได้สาเร็ จ กล่าวได้
ว่า แรงจู งใจ เป็ นสภาวะของบุ คคลที่ ถูกกระตุน้ ให้เกิ ดการแสดงพฤติกรรมซึ่ งคนที่ มีแรงจู งใจสู ง จะใช้ความ
พยายามในการกระทาไปสู่ เป้ าหมายได้สูง ดังนั้นแรงจูงใจในการทางานจึ งเป็ นความพยายามของบุคคลในการ
ทางานให้บรรลุเป้ าหมาย เช่น การยอมรับจากผูอ้ ื่น การยกย่องชมเชย ความพึงพอใจ ชื่ อเสี ยงเกี ยรติยศ อานาจ
หรื อค่าตอบแทนต่างๆ เป็ นต้น เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนอง แรงขับก็จะลดลง ทาให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน

5

ทฤษฎี การจูงใจของเฮิรซ์เบอร์ ก (Herzberg’ s Two-Factor Theory) พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจใน
การทางานมี 2 ประเภท
1. ปั จจัยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจ “เป็ นแรงจูงใจภายใน” ที่ถูกกระตุน้ จากลักษณะภายในของงานภายใน
ตัวบุคคลที่มองเห็นค่าจากการทางาน ซึ่งมีความสาคัญที่จะทาให้บุคลากรภายในองค์กรมีความพยายามที่จะทางาน
ให้สาเร็ จ ได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน ความก้าวหน้าในการทางาน การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในขั้น
สูงต่อไป การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน และลักษณะของงาน
2. ปั จจัยที่เกี่ ยวกับการบารุ งรักษาจิ ตใจ “เป็ นแรงจูงใจภายนอก” ซึ่ งไม่ใช้แรงจูงใจที่จะทาให้เกิดผลผลิต
เพิ่มขึ้น แต่เป็ นปั จจัยที่ใช้เป็ นข้ออ้างเมื่อเกิดความรู ้สึกไม่ดีกบั งาน หรื อหากตัดปั จจัยนี้ ออกไปก็จะเกิดความไม่
พอใจและไม่มีความสุ ขกับการทางานได้แก่ เงิ นเดื อน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เงื่ อนไขในการทางาน ความมัน่ คง
ปลอดภัย ฐานะหรื อตาแหน่ง นโยบายและการบริ หารองค์กร ความสัมพันธ์ของบุคคลร่ วมงาน สภาพงานที่ทา้ ทาย
ความสามารถ
แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพ
กล้าหาญ ณ น่ าน (2559, หน้า145) ซึ่ งมีเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิ บตั ิ งานเพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพมี
ลักษณะดังนี้
1. ด้านคุ ณภาพ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาผลการปฏิ บตั ิ งานว่ามีการปฏิ บัติงานที่ ดี มีความถูกต้อง ซึ่ งการวัดด้าน
คุ ณภาพมี รูปแบบเป็ นนามธรรม ยากต่ อการวัดผล จึ งสร้ างเกณฑ์ วดั มาตรฐานให้ อยู่ในเชิ งปริ มาณ เช่ น อัตรา
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
2. ด้านปริ ม าณ ซึ่ งเป็ นการพิ จารณาถึ งผลงานว่ามี จ านวนมาก/น้อ ย สร้ างเกณฑ์วดั ในรู ป ปริ ม าณ เช่ น
จานวนผลงาน ปริ มาณงานที่เสร็ จ
3. ด้านระยะเวลา เป็ นการพิจารณาว่ามีการสร้างผลงานได้เร็ ว/ช้าเท่าใด เป็ นเกณฑ์ที่ทาให้องค์กรมัน่ ใจที่จะ
ได้ผลการปฏิบตั ิงานตามกาหนดระยะเวลา
4. ต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นการพิจารณาว่าผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถประหยัดการใช้ทรัพยากร ต้นทุน วัสดุ
และอุปกรณ์ในองค์กรได้หรื อไม่ เช่นการลดของเสี ย
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กุลจิรา ปลิวจันทึก (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั การบินกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่าปั จจัยลักษณะบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแตกต่างกัน 2 ปั จจัย คือด้านการศึกษาและตาแหน่งงาน และปั จจัยลักษณะบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส อายุงาน และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
สมชาย รักษกุลวิทยา (2552) ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของข้าราชการ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ การศึกษาแตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจ ปั จจัยอนามัย และด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ไม่ต่างกัน
ส่วนด้านประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจ ปั จจัยอนามัย
และด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ต่างกัน
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นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยจูงใจในการทางาน คือความสาเร็ จในงาน ตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบ
ในงาน และสถานภาพในการท างานมี ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชลบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนปั จจัยอิทธิ พลโดยรวมไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชุลบุรี
อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560) ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตั้งเครื่ องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั งาน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าตาแหน่ งงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และอายุไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยที่ มีอิทธิ พลคื อความมัน่ คง
ก้าวหน้าในงานมีนยั สาคัญที่ 0.048
ปิ ยธิ ดา กวิ น ภัท รเวช (2557) แรงจู งใจที่ มี ผลต่ อประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติ งานของพนั กงานฝ่ ายผลิ ต
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีผลการวิจยั พบว่าปั จจัยจูงใจภายใน
ได้แก่ ผลความส าเร็ จในการปฏิ บัติงาน การมี อ านาจหน้าที่ การมี ส่ วนร่ วมในงาน โอกาสในความก้าวหน้า และ
ลักษณะของงานที่ทา้ ทาย และปั จจัยแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ นโยบายและการบริ หาร การพัฒนาฝึ กอบรม การเลื่อน
ตาแหน่ง เทคโนโลยีที่ทนั สมัย และความปลอดภัยในการทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ฝ่ ายผลิตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) ในรู ปแบบของงานวิจยั เชิ งสารวจ (Survey
research) เพื่อทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี กรณี ศึกษาสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชีของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินในเขตกรุ งเทพมหานคร การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนื่องจากทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ นอน (Finite Population) ใช้สูตรทาโร ยามาเน ใช้
ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 280 คน ผูว้ ิจยั จึ งใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์
ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 280 ตัวอย่าง
เทคนิควิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจานวน 300 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่ งออกเป็ น 3
ส่วน คือ
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชี สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เพศ, อายุ,สถานภาพ,รายได้ต่อเดือน,ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน เป็ น
จานวน 7 ข้อ
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2. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ แรงจู งใจในการท างานของผูป้ ฏิ บัติ งานสอบบัญ ชี สานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร รายละเอียดครอบคลุมเนื้ อหา เป็ นจานวน 33 ข้อมีองค์ประกอบดังนี้ ปั จจัยจูงใจ
ได้แ ก่ ความสาเร็ จในงาน ด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ ด้าน
ความก้า วหน้ า ในงาน ส่ ว นปั จ จัย ธ ารงรั ก ษา ได้ แ ก่ ด้า นค่ า ตอบแทน ด้า นนโยบายและกฏระเบี ย บ ด้า น
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้านความ
มัน่ คงในงาน
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขต
กรุ งเทพมหานครรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาจานวน 4 ข้อมีองค์ประกอบดังนี้ คุณภาพการปฏิบตั ิงาน ปริ มาณงาน
ที่เสร็ จตามแผน ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิจยั
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้คานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายข้อมูลในด้านต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
(Hypothesis Testing) โดยคานวณและใช้สถิติวเิ คราะห์ดงั นี้
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของปั จจัยส่ งบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีของ
ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ส ถิ ติ ก ารหาความต่ า ง t-test และ One way
ANOVA
2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชี ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ คูณ (Multiple Regression) ซึ่ งเป็ นการศึ กษาความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้ นไป คือตัวแปรอิสระมี
มากกว่า 2 ตัว(ปั จจัยแรงจู งใจในการทางาน) สัมพันธ์กับตัวแปรตาม(ประสิ ทธิ ภาพ)ซึ่ งเป็ นการบ่ งบอกขนาด
ความสัมพันธ์ของตัวแปร (ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2560, หน้า195)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 มีช่วงอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยูใ่ นช่วง 20,001-30,000 บาท ตาแหน่งในการ
ปฏิ บตั ิงานข้าราชการระดับปฏิ บตั ิการ มี ประสบการณ์ทางาน(เฉพาะการทางานที่ สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น)
ระยะเวลา 1-5 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานได้ แก่ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยธารงรักษา
พบว่าปั จจัยแรงจูงใจในการทางานทั้งปั จจัยจูงใจ 5 ด้านและปั จจัยธารงรักษา 6 ด้าน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก(x̅ =3.75) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าปั จจัยจูงใจส่ วนใหญ่ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากถึง 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านลักษณะงาน (x̅=4.12) รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบ(x̅=4.09) ด้านความสาเร็ จในงาน(x̅=3.95)
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ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (x̅= 3.91) และระดับปานปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ดา้ นความก้าวหน้าในงาน(x̅=
3.37) ส่ วนปั จจัยธารงรักษาส่ วนใหญ่ ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับมากถึ ง 4 ด้านได้แก่ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่ วมงาน(x̅= 4.15) รองลงมาคือด้านความมัน่ คงในงาน (x̅= 3.78) ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (x̅= 3.71)
ด้านนโยบายและกฎระเบี ยบ(x̅= 3.63) และระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน(x̅=3.33) และด้าน
สภาพแวดล้อมการทางาน(x̅= 3.24) ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
พบว่าระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานสอบโดยรวมมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก(x̅=4.02) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ข้อที่ 3 ท่านปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ
ตามจานวนรายงานการเงิน/งบการเงินที่วางแผนไว้ (x̅ =4.11) รองลงมาคือข้อที่ 4 ท่านสามารถจัดสรรเวลาในการ
ปฏิ บัติงานได้อย่างคุ ม้ ค่า (x̅ = 4.07) ข้อที่ 1 ท่ านสามารถปฏิ บัติงานสอบบัญ ชี ตามแนวทางการตรวจสอบซึ่ ง
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบ (x̅= 4.00) ข้อที่ 2 ท่านปฏิบตั ิงานตามแผนงานสอบบัญชีให้เสร็ จตามระยะเวลาที่
กาหนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (x̅= 3.97) และข้อที่ 5 ท่านสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากร/วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานได้อย่างคุม้ ค่า (x̅= 3.93) ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน 1
พบว่าผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตาแหน่ งในการปฏิ บัติงาน และประสบการณ์ ทางาน ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
5. ผลการวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน 2
พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
ของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ .481 สามารถอธิบายได้วา่ ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ได้แก่ ปั จจัยจูงใจ 5 ด้าน และ
ปั จจัยธารงรักษา 6 ด้าน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ได้ร้อยละ 48 ที่ เหลืออีกร้อยละ 52 เกิ ด
จากตัวแปร/สาเหตุ อื่น ปั จจัยแรงจู งใจในการท างานส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติงานสอบบัญ ชี อย่างมี
นัยสาคัญที่ ระดับ .000 มีค่าความสัมพันธ์(R) เท่ากับ .694 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว (Adj. R2 )
เท่ากับ .462 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ (S.E.) เท่ากับ .416 โดยตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุด คือ
ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ด้านการได้รับยอมรับนับถือ และด้านความ
มัน่ คงในงาน ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
สอบบัญชีแตกต่ างกัน
พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตาแหน่งในการ
ปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ทางาน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ กุลจิรา ปลิวจันทึก (2556) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั การบิ นกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่าปั จจัยลักษณะบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส อายุงาน และรายได้ต่อเดื อนมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน งานวิจยั ของ สมชาย
รักษกุลวิทยา (2552) ที่ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการสานักงานการ
ตรวจเงิ น แผ่น ดิ น พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลด้าน เพศ อายุ การศึ กษาแตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานด้านปั จจัยจูงใจ ปั จจัยอนามัย และด้านวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ไม่ต่างกัน และงานวิจยั ของ
อัครเดช ไม้จัน ทร์ (2560) ปั จจัยที่ มี ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงานกลุ่ม อุตสาหกรรมติ ดตั้ง
เครื่ องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดื อน อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ
นิทศั น์ ศิริโชติรัตน์ (2559, หน้า 138-139) กล่าวไว้ดงั นี้ อายุ อาจจะมีผลต่อการทางานไม่เด่นชัด แต่อายุก็เกี่ยวข้อง
กับระยะเวลาและประสบการณ์ในการทางาน ผูท้ ี่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ในการทางานนั้นมาก และจะพอใจ
ไม่ชอบเปลี่ยนงานซึ่ งอภิปรายได้ว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานสอบ
บัญชี ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากลักษณะของการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชี ของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีการทางานเป็ นกลุ่มซึ่งในกลุ่มประกอบด้วยบุคคลที่หลากหลายโดยมี เพศหญิและเพศชาย อายุที่ต่างกัน
สถานภาพต่างกัน ระดับการศึ กษาต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน ตาแหน่ งในการปฏิ บัติงานต่างกัน และ
ประสบการณ์ ทางานต่างกัน อยู่ในกลุ่มเดี ยวกัน และมีการวัดประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานแบบเป็ นกลุ่มไม่ได้
พิจารณาเป็ นรายบุคคลจึงทาให้ปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ไม่
แตกต่างกัน
การอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการทางานส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านสอบ
บัญชี
ผลการวิเคราะห์พบว่าปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน ซึ่ งมีดา้ นที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน
สอบบัญชี ดังนี้ ด้านลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
และด้านความมัน่ คงในงาน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุ ญ ฤทธิ์ (2558) ที่ ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลกรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยจูงใจในการทางาน ด้านความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร
อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชลบุรี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยธิดา กวินภัทรเวช (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัด ชลบุ รี ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยจู งใจภายในได้แ ก่ ลัก ษณะของงานที่ ท้าทาย และปั จจัยแรงจู งใจ
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ภายนอก ได้แก่ นโยบายและการบริ หารมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงานฝ่ ายผลิ ตอย่างมี
นัยสาคัญ และสอดคล้องกับแนวคิดของ คานาย อภิปรัชญาสกุล (2560,หน้า63- 66) ได้กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจในการ
ทางาน เป็ นปั จจัยที่ สาคัญ ต่ อพฤติ ก รรมต่ างๆของบุ คคล เนื่ อ งจากสามารถผลัก ดัน ให้บุ ค คลสามารถกระท า
กิจกรรมงานใดๆ ได้สาเร็ จ เช่น การยอมรับจากผูอ้ ื่น การยกย่องชมเชย ความพึงพอใจ ชื่อเสี ยงเกียรติยศ อานาจ
หรื อค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่ งสอดคล้องเฉพาะด้านการได้รับการยอมรับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด
บางโม (2562,หน้า172) ที่ กล่าวว่าแรงจูงใจหรื อการกระตุน้ ให้พนักงานทางานถือเป็ นภารกิ จที่ สาคัญอย่างหนึ่ ง
เพราะเป็ นหลักสาคัญที่กระตุน้ พนักงานให้เกิดความตั้งใจในการทางาน โดยจะต้องเป็ นมาตรการที่ต้ งั ขึ้นเพื่อให้
บุคลากรเพียงบางส่วนได้รับประโยชน์ไม่ใช่ทุกคน เพราะถ้าหากทุกคนได้รับประโยชน์ มาตรการนั้นจะกลายเป็ น
สวัสดิการไม่ใช้การจูงใจหรื อการกระตุน้ ให้เกิดการทางาน โดยปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เห็นตรงกันว่าต้องให้
ความสาคัญกับสวัสดิการ เพิ่มค่าจ้าง ปรับปรุ งสภาพการทางาน และเสริ มกิจกรรมหลายๆอย่างเพื่อจูงใจพนักงาน
ให้ทางานด้วยซึ่งสอดคล้องเฉพาะด้านค่าตอบแทน
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี ไม่แตกต่างกัน
จึงควรมีการกาหนดหน้าที่งานชัดเจนเป็ นรายบุคคลเพื่อทาให้ทางานได้อย่างเต็มความสามารถ
2. จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยแรงจู งใจในการท างาน พบว่าด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
นโยบายและกฎหมาย ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความมัน่ คงในงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิงานสอบบัญชี ดงั นั้นจึ งควรสนับสนุ นในแต่ละด้านให้ดียิ่งขึ้น เช่นด้านลักษณะงานสานักงานควรมีการ
มอบหมายงานที่ ตรงกับความรู ้ความสามารถ และท้าทายศักยภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงาน ด้านความรับผิดชอบมีการ
กาหนดระยะเวลาหรื อกาหนดแผนการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน
ส่ วนด้านที่ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานควรมีการดาเนิ นการแก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึนเพื่อ
ส่ งผลดี กับประสิ ทธิ ภาพงานที่ สู งขึ้ น เช่ น ด้านความก้าวหน้าควรมี การเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บัติงานได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ อบรม/ศึกษาดูงาน ควรการจัดกิจกรรมในสานักงานเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมการทางานควรมีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทางานทั้ง
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาวิจยั
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานสอบ
บัญชี เช่น ค่านิยมในการทางาน สวัสดิการในการทางาน เป็ นต้น
2. ควรขยายขอบเขตด้านประชากร ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาให้ ค รอบคลุ ม มากยิ่งขึ้ น ประชากรทั้ง ใน
กรุ งเทพมหานครและภูมิภาค และขยายไปยังส่วนงานอื่นในสานักงาน
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