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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎสีองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Motivation Factors) 
 ทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก เป็นทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมในการประกอบ
อาชีพต่างๆ เป็นปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล
ได้แก่ ตวักระตุน้ (Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) ทั้งสองปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของงาน  และผลของปัจจยั 2 ตวั คือตวักระตุน้และการบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล 
(วเิชียร วทิยอุดม, 2549) 
 1. ปัจจยับ ารุงรักษา (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้พนกังานยงัคงท างานอยู ่เป็น 
ปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานอยากอยูใ่นองคก์รต่อไป เป็นปัจจยัภายนอก มีองคป์ระกอบ 10 ประการดงัน้ี 
 1.1 นโยบายและการบริหาร คือ พนกังานรู้สึกว่าฝ่ายจดัการมีการส่ือสารท่ีดีและ
เขารู้ถึงนโยบายขององคก์รท่ีเขาอยู ่
 1.2 การนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึกว่าผูบ้ริหารตั้งใจสอนงานและให้งานตาม
หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 1.3 ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน คือ กิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดี
ต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดีระหวา่งพนกังานกบัหวัหนา้งานของ
เขา 
 1.4 ภาวการณ์ท างาน คือ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมง
การท างาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  
 1.5 ค่าตอบแทนการท างาน คือ เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงาน
นั้น ๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรในการท างาน 
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 1.6 ความสัมพัน ธ์ระหว่างเพื่ อน ร่วมงาน คือ กิ ริยา ห รือวาจาท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัได้ มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอย่างดีกบัเพื่อน
ร่วมงาน 
 1.7 ชีวิตส่วนตวั คือ พนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการท างานไม่ได้กระทบต่อชีวิต
ส่วนตวั 
 1.8 ความสัมพนัธ์กบัลูกน้อง คือ กิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั สามารถท างานร่วมกนัได ้มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดีระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง 
 1.9 สถานภาพ คือ พนกังานรู้สึกวา่งานของพนกังานมีต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีดี 
 1.10 ความมัน่คง คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน ความ
ย ัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 
 ปัจจยับ ารุงรักษาไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่เป็นขอ้ก าหนดท่ีป้องกัน
ไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในงานท่ีท า ถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ีแลว้อาจก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจแก่พนกังานได ้ซ่ึงพนกังานอาจรวมตวักนัเพื่อเรียกร้องหรือต่อรอง ผูบ้ริหารจึงมกัจดัโครงการ
ดา้นผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ เพื่อให้พนกังานพึงพอใจ เช่น การลาป่วย การลาพกัร้อน และโครงการ
ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและสวสัดิการของพนกังาน 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยับ ารุงรักษาในบริบทของผูส้อบบญัชี หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งเสริม
ให้ผูส้อบบญัชีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพหรือมีผลผลิตมากข้ึน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร การ
นิเทศงาน ความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน ภาวการณ์ท างาน ค่าตอบแทนการท างาน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตวั ความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้ง สถานภาพ และความมัน่คง จากปัจจยัทั้ง 
10 ขอ้ ผูศึ้กษาเลือกใช ้7 ปัจจยัมาเป็นหวัขอ้ในการตั้งค  าถามในแบบสอบถาม ไดแ้ก่ นโยบายและการ
บริหาร ภาวการณ์ท างาน ค่าตอบแทนการท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตวั 
สถานภาพ และความมัน่คง เพราะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพและสามารถน ามาประยุกต์ตั้งเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถามได ้ส าหรับปัจจยั 3 ปัจจยั ได้แก่ 
ปัจจยัการนิเทศงาน ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน และความสัมพนัธ์กบัลูกน้องออก ผูศึ้กษาได้ตดั
ออกไปเน่ืองจากกลุ่มประชากรยงัอยูใ่นวยัศึกษาในมหาวทิยาลยัซ่ึงยงัไม่อยูใ่นสถานะท่ีมีหวัหนา้งาน 
ลูกนอ้ง และการนิเทศงาน 
 2. ปัจจัยตัวกระตุ้น (Motivating Factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานโดยตรง เป็น
ตวักระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ท าให้
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บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) ตวักระตุน้ประกอบด้วยปัจจยั 6 ประการ
ดงัน้ี 
 2.1 การสัมฤทธ์ิผลการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ิน
และประสบความส าเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกไ้ขปัญหาต่างๆการรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ  
 2.2 การไดรั้บการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชาการยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจหรือการ
แสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผล
ส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความส าเร็จในงานดว้ย 
 2.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ท้าทายให้ตอ้งลงมือท า หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าได้ตั้ งแต่ตน้จนจบโดย
ล าพงั 
 2.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้
รับผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
 2.5 โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ หมายถึง ไดรับการเล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนของบุคคล
ในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรม 
 2.6 การเจริญเติบโต คือ พนกังานตระหนกัวา่เขามีโอกาสท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมจนมี
ความเช่ียวชาญ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยัด้านตัวกระตุ้นในบริบทของผูส้อบบัญชีหมายถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวเน่ืองกับ การสัมฤทธ์ิผลการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ  ลักษณะงานท่ีปฏิบติั ความ
รับผดิชอบ โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ และการเจริญเติบโต ของผูส้อบบญัชี เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึน ท าใหบุ้คคลเกิด
ความพึงพอใจในการท างาน 
 
 2.1.2 ทฤษฎกีารเลอืกอาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ 
  จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็นผูส้ร้าง “แบบส ารวจความพอใจในอาชีพ” 
(The Vocational Preference Inventory) และได้สร้าง “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” ข้ึนโดยมีความคิด
พื้นฐาน 4 ประการ (อา้งใน ดุสิต ก่ิงสุคนธ์, 2551) ดงัน้ี 
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  1.บุคลิกภาพของบุคคลทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 6 ลกัษณะตามความสนใจอาชีพประเภทต่างๆ 
ต่อไปน้ีคือ งานช่างฝีมือและงานกลางแจง้ งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการการศึกษาและ
สังคม งานส านกังานและเสมียน งานจดัการและคา้ขาย งานศิลปะดนตรีและวรรณกรรม บุคลิกภาพ
แต่ละลกัษณะเป็นผลจากการปะทะสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมต่าง ๆ กบัแรงผลกัดนัส่วนบุคคลซ่ึง
ประกอบดว้ยศกัด์ิตระกูล บิดามารดา ระดบัชั้นทางสังคม และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพประสบการณ์
เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบน้ีจะกลายเป็นความ
สนใจ และจากความสนใจจะน าไปสู่ความสามารถเฉพาะ ท้ายท่ีสุดความสนใจและความสามารถ
เฉพาะจะก าหนดใหบุ้คลิกคิด รับรู้ และแสดงเอกลกัษณ์ของตน 
  2.ส่ิงแวดล้อมของบุคคลก็แบ่งได้เป็น 6 ประเภทตามความสนใจอาชีพประเภทต่างๆ 
ขา้งตน้ เช่นเดียวกนั ส่ิงแวดลอ้มแต่ละอยา่งน้ีถูกครอบง าโดยบุคลิกภาพ และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาและความกดดนับางประการ และโดยเหตุผลท่ีบุคลิกภาพต่างกนั ท าให้ความสนใจและความ
ถนดัต่างกนัดว้ย บุคคลจึงมีแนวโนม้จะหันเขา้หาบุคคลหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของ
ตน ดงันั้น บุคคลในกลุ่มเดียวกนัจึงมกัมีอะไรคลา้ย ๆ กนั 
  3.บุคคลจะคน้หาส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้ขาไดฝึ้กทกัษะและใชค้วามสามารถของเขา
ทั้งยงัเปิดโอกาสใหเ้ขาไดแ้สดงทศันคติ ค่านิยม และบทบาท 
  4.พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพและส่ิงแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี เม่ือเรา
ทราบบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้มบุคคลก็จะท าให้เราทราบถึงผลท่ีจะตามมาดว้ย ซ่ึงได้แก่การเลือก
อาชีพ การเปล่ียนงาน ความส าเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษาและสังคม 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ตามแนวคิดทฤษฎีการเลือกอาชีพในบริบทของผูส้อบบญัชีหมายถึง
ปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะบุคลิกภาพรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบๆตวัของผูส้อบบญัชี   ในการ
ตดัสินใจเลือกอาชีพให้สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
เฉพาะบุคคล 
  ทฤษฎีสองปัจจยัเฮอร์ซเบอร์กเป็นทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมในการประกอบอาชีพเป็น
ปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลซ่ึงทั้งสองปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์กบัทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ ท่ีว่าบุคคลทุกคนมีความคิดและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาตามส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัส่งผลต่อการเลือกอาชีพของแต่ละบุคคลต่างกนั 
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีตอ้งอาศยัสองปัจจยัเฮอร์ซเบอร์กและพื้นฐานของการเลือกอาชีพมาเป็น
ตวัช่วยในการตดัสินใจเพื่อใหก้ารตดัสินใจเป็นท่ีพอใจมากท่ีสุด  
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2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ดุสิต กิ่งสุคนธ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพผูแ้ทนยาของนกัศึกษา  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 168 คน โดยใช ้
แบบสอบถามเก่ียวกบัทฤษฎีสองปัจจยัของ เฮอร์ซเบอร์ก คือ ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกอาชีพ
ผูแ้ทนยาปัจจยัด้านบ ารุงรักษาทั้ ง 10 ด้าน คือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านนิเทศงาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ ดา้นภาวการณ์ท างาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นชีวติส่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้ง ดา้นสถานภาพและดา้นความมัน่คง และศึกษาเก่ียวกบั
ดา้นปัจจยัจูงใจทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นความสัมฤทธ์ิผล ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นปัจจยัโอกาสกา้วหนา้และดา้นการเจริญเติบโต โดยมีกรอบแนวคิดและวธีิท่ีใชใ้นการ
วจิยั ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการคน้ควา้แบบอิสระของ ดุสิต ก่ิงสุคนธ์ (2551) 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระดงักล่าว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจท่ีมีผล
ต่อการเลือกอาชีพผู ้แทนยาด้านปัจจัยบ ารุงรักษา โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยท่ีให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ภาวการณ์ท างาน ความมัน่คง ความสัมพนัธ์
กบัหวัหนา้ และความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้ง และปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นนิเทศ

ปั จจัยด้านบ ารุงรักษา ได้แก่
ค่าตอบแทน, ภาวการณ์ท างาน, 
ความมั่นคง,ความสัมพันธ์กับ
หวัหนา้,ความสัมพนัธ์กบัลูกนอ้ง
,นิเทศงาน,สถานภา,ความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน,นโยบายและการ
บริหาร และชีวติส่วนตวั 

ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ 
ความรับผิดชอบ,การเจริญเติบโต ,
โอกาสกา้วหนา้,ลกัษณะงาน ,ความ
สัมฤทธ์ิผล และการยอมรับนบัถือ 

การตดัสินใจเลือกอาชีพผูแ้ทนยา 
 
 

Descriptive Statistic 
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งาน สถานภาพ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานนโยบายและการบริหาร และชีวิตส่วนตวั ส่วนปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเลือกอาชีพผูแ้ทนยาดา้นปัจจยัตวักระตุน้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมใน
ระดับมาก โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ด้านความรับผิดชอบ การเจริญเติบโต 
โอกาสกา้วหนา้ ลกัษณะงาน ความสัมฤทธ์ิผล และการยอมรับนบัถือ 
 ปัจจยัดา้นบ ารุงรักษาทั้ง 10 ดา้นไดแ้ก่ และปัจจยัจูงใจ 6 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ มีความสัมพนัธ์
ทางบวก กบัการตดัสินใจเลือกอาชีพผูแ้ทนยาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของ
บณัฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ท าการเก็บขอ้มูลจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรื จ  านวน 210 ราย โดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีของ      
มาสโลว ์ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยมีกรอบแนวคิด
และวธีิท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัภาพท่ี 2  
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการคน้ควา้แบบอิสระของ ศิริวรรณ ไตรสรลกัษณ์ (2552)   
  
 การคน้ควา้แบบอิสระดงักล่าว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยั ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ และล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นลกัษณะงาน 

 
 

ปัจจยั 5 ขั้น ไดแ้ก่ 
1. ลกัษณะของงาน 
2. ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
3. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  
4. ความมัน่คงในการท างาน  
5.ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
 
 

Descriptive Statistic 
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รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ได้ศึกษาปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบญัชี 
กรณีศึกษา บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ท าการเก็บขอ้มูลจากพนกังานตรวจสอบบญัชีท่ี
ท างานในบริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการจูงใจ
พนักงานเพื่อให้ภักดีต่อองค์กรตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก จ านวน 450 ราย และ
แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 228 ราย  

การคน้ควา้แบบอิสระดงักล่าว พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
ตรวจสอบบญัชี บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีทั้งหมด 6 ปัจจยั ซ่ึงใน 6 ปัจจยัน้ีมี 5 ปัจจยั
ท่ีส่งผลในเชิงบวกกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้น
ลกัษณะเน้ือหางาน ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้พฒันาความสามารถ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ส่วนอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเหลือส่งผลในเชิงลบกบั
แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ปัจจยัด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในงาน และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของพนกังานตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบั การมอบหมายงานใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสมทั้งดา้น
ปริมาณ ความรับผิดชอบ และความสะดวกในการเดินทาง การจดัหาพนักงานท่ีมีประสบการณ์เพิ่ม
มากข้ึน เป็นตน้โดยมีกรอบแนวคิด และวธีิท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดงานวจิยัของรัตนรรห์ ณ นคร (2554) 
 
 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์        
    (ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษา) 
 2. ลกัษณะเน้ือหาของงาน 
 3. ผลตอบแทน 
 4. โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ 
 5. โอกาสในการเรียนรู้ พฒันาความสามารถ 
 6. ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 7. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 8. สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

Descriptive Statistic 


