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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยจูงใจตามทฤษฎีสองปัจจัย

ของ Herzberg และศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุนกับ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงิน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็น

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินในส่วนกลาง จ านวน 257 คน สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์

องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร  

ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบสกัดปัจจัย ได้ 8 องค์ประกอบ ดังน้ี      

1) ด้านการได้รับการยอมรับและมีความก้าวหน้า 2) ด้านความรับผิดชอบในงาน 3) ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านค่าตอบแทน 5) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 6) ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 7) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และ 8) ด้าน

สภาพการท างานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบ

งบการเงิน นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่า ด้านการได้รับการยอมรับและมีความก้าวหน้า และด้าน

ความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน 

และด้านการปฏิ บัติ งาน รวมถึงด้าน ลักษณะของงานที่ ปฏิ บั ติ  ด้ าน ค่าตอบแทน ด้าน

สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และด้านความสมัพันธ์ระหว่าง

เพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธก์ับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่าง

มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  

 

 

 

 



บทน า 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท าหน้าที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบเงินของแผ่นดิน 

ลักษณะการท างานจึงค่อนข้างเครียด กดดันและมีความเสี่ยงต่อตัวเจ้าหน้าที่สูง ดังน้ันเจ้าหน้าที่ที่

ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน จ าเป็นที่จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

อีกทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์จากการท างานจนมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน ยัง

ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ท  าและต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ดังน้ัน 

หน่วยงานต้องศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจ้าหน้าที่เหล่าน้ีให้อยู่กับหน่วยงานให้

นานที่สุด ถ้าหน่วยงานไม่มีกลไกในการจูงใจที่ดีพอ กมี็ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเจ้าหน้าที่ ที่ มี

คุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์เหล่าน้ันไป ซ่ึงถ้าเป็นดังที่กล่าวมา กอ็าจ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการในตรวจสอบงบการเงิน ความน่าเช่ือถือ ภาพลักษณ์ในเร่ืองของ

ความโปร่งใส และอาจเกิดการขาดดุลในบัญชีคงคลังของประเทศ ส่งผลต่ออัตราการหมุนเวียน

ของสภาพเศรษฐกจิระดับประเทศในอนาคตอกีด้วย    

 ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงิน เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับการตอบสนองจากแรงจูงใจ

ที่หน่วยงานจัดให้อย่างเตม็ที่แล้ว กจ็ะแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่นเข้างานตรงเวลา มุ่งมั่นตั้งใจ

ท างาน อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการท างาน ท างานเตม็ก าลังความสามารถ (นพคุณ พลับจุ้ย

, 2559) ผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย งานเสรจ็ทนัเวลา ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ เป็น

ผลมาจากประสิทธิภาพในตัวบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบการเงิน 

(ศิวิไล  กุลทรัพย์ศุทรา ,2552) ที่แสดงผลการด าเนินงานของภาครัฐ การใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน

ในปีงบประมาณและเสถียรภาพเงินคงคลังของประเทศ 

 จากข้อความข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การบริหารจัดการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดใน

หน่วยงาน ถ้าหน่วยงานมีการบริหารจัดการที่ดี หน่วยงานน้ันกจ็ะประสบความส าเรจ็เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ การที่หน่วยงานจะประสบความส าเรจ็สงูสุด

ได้น้ัน ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นหลัก ดังน้ันหน่วยงานต้องเน้นไปที่การบริหารบุคคล 

โดยการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เกิดความพึงพอใจ เกิดความสุขในการ

ปฏบัิติงาน เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับการตอบสนองจากแรงจูงใจต่างๆ น้ันแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความ

รักในหน่วยงาน ตั้งใจมุ่งมั่นท างาน พัฒนาศักยภาพในตัวเองอยู่เร่ือยๆ จนท าให้เกดิประสทิธิภาพ

ในตัวบุคคล เม่ือเจ้าหน้าที่มีประสทิธภิาพแล้วย่อมส่งให้ผลของงานมีประสทิธภิาพ น่าเช่ือถือตามไปด้วย  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนตามทฤษฎีสองปัจจัย

ของ Herzberg 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุนกับ

ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงิน 



กรอบแนวคิดในการวิจยั 

               ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม                                          

(Independent Variable)                   (Dependent Variable) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ปัจจัยจูงใจที่มีความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงิน  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 H1: ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบ       

งบการเงิน  

 H2: ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบงบการเงิน  

 H3: ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ        

การตรวจสอบงบการเงิน   

  H4: ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ            

การตรวจสอบงบการเงิน  

 H5: ปัจจัยค ้าจุนด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบ         

งบการเงิน  

 H6: ปัจจัยค า้จุนด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพันธก์ับประสิทธภิาพการ

ตรวจสอบงบการเงิน  

 H7: ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ      

การตรวจสอบงบการเงิน  

ปัจจัยจูงใจ 

- ดา้นความกา้วหนา้ 
- ดา้นความรับผดิชอบในงาน 
- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
- ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ปัจจัยค ำ้จุน 

- ดา้นค่าตอบแทน 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
- ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 

 

 

 

ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบ             

งบกำรเงิน 

 

 

 

H1 – H7 

 



ขอบเขตการวิจยั 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีใช้ทฤษฎี 2 ปัจจัยของ (Herzberg’s Two Factor 

Theory) (Herzberg ,1959 อ้างถึงในรัตนรรห์ ณ นคร ,2554) มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการ

ด าเนินงาน มาปรับเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี โดยก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent 

Variable) 2 ตัวแปร คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) คือ 

ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงิน 

 ขอบเขตด้านประชากร ข้าราชการและพนักงานส่วนกลางของส านักตรวจสอบการเงินที่ 

1-20 (เฉพาะตรวจสอบงบการเงิน) จ านวน 257 คน ( ข้อมูลฝ่ายบุคคล ส านักบริหารทั่วไป 30 

กรกฏาคม 2561 )  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินจากแรงจูงใจ ท าให้

ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน  และเป็นประโยชน์

ต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏบัิติงาน 

 

นิยามศัพท ์

 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการกระท า เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของบุคคล อาจเกิดจากธรรมชาติหรือการเรียนรู้ ที่บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายนอก

และภายใน มาเป็นแรงผลักดันท าให้เกดิการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล 

 ปัจจัยค า้จุน หมายถึง ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ท าให้ตัวบุคคลน้ันมีแรงจูงใจในการ

ท างานอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน  ถ้าไม่มีหรือมี

แต่ไม่สอดคล้องกบับุคลากรในหน่วยงาน กจ็ะก่อให้เกดิความไม่ชอบในงานที่ท  า 

ประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงิน หมายถึงการปฏิบัติงานโดยผู้ที่ มีความรู้

ความสามารถตรงกับงานน้ันๆ โดยการใช้งบประมาณ ระยะเวลา และทรัพยากรให้น้อยที่สุดและ

ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรมากที่สุด โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบเพ่ือความสะดวก รวดเรว็ในการปฏบัิติงาน 
 

ระเบียบวิธวิีจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 



 ตอนที่ 1  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ซ่ึง

ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเพียงค าตอบเดียว 

 ตอนที่  2  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ           

ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยค า้จุนได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

และด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

 ตอนที่ 3  ข้อมูลความคิดเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงิน 

 ตอนที่ 4  เป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

หรือเสนอแนะ  

 โดยตอนที่ 2 และตอนที่ 3  มีตัวเลือกแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)          

5 ระดับตามแนวความคิดของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale อ้างถึงในนพคุณ พลับจุ้ย, 2559 ) 

โดยมีหลักเกณฑ ์ดังน้ี 

5 หมายถึง มากที่สดุ           

4 หมายถึง มาก           

3 หมายถึง ปานกลาง            

2 หมายถึง น้อย            

1 หมายถึง น้อยที่สดุ           

 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาทดสอบความน่าเช่ือถือโดย ใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังน้ี 

1. การเสนอข้อมูลทั่วไปโดยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 

3. การวิเคราะห์สัมประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) 

1. การเสนอข้อมูลทั่วไปโดยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านการ

ตรวจสอบงบการเงินในส่วนกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.50 เพศชาย 

ร้อยละ 24.50 ส่วนใหญ่ มีอายุ 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.40 รองลงมา อายุต ่ากว่า 30ปี ร้อย

ละ 25.30 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  53.30 

รองลงมา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.70 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ 20,001 – 

30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.20 



ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่น้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นเป็นร้อยละ 41.60 รองลงมา 10 - 

15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 

 การศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยจูงใจพบว่า เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบงบการเงินในส่วนกลาง มี

ความเห็นต่อปัจจัยจูงใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ .391 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่าด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านลักษณะ

ของงานที่ปฏบัิติ มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านค่าตอบแทน มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด อยู่ใน

ระดับมาก  

การศึกษาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบงบ
การเงินพบว่า เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบงบ
การเงินในส่วนกลาง มีความเหน็เกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินโดยภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .514 เมื่อพิจารณาตามรายข้อ 

พบว่า ข้อ 1. การปฏบัิติงานของท่านมีมาตรฐานในการท างานเพ่ือให้งานเสรจ็ทนัตามก าหนดและ

ทันต่อเวลา มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ .627 รองลงมาคือ ข้อ 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ยุติธรรมและตรวจสอบได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ .576 ส่วนข้อ 10. การปฏิบัติงานของท่านมีที่ปรึกษาที่ดี ให้ค าแนะน า โดย

ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.93 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั .754 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  

การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยจูงใจเพ่ือ

สกัดปัจจัยโดยวิธี Principal component analysis (PCA) จากทั้งหมด 7 องค์ประกอบ เมื่อสกัด

ปัจจัยแล้วได้ปัจจัยใหม่ 8 องค์ประกอบ จากตัวแปรทั้งหมด 38 ตัวแปรสามารถจัดกลุ่ม

องค์ประกอบใหม่และต้ังช่ือองค์ประกอบใหม่จากการสกดัปัจจัยที่เกดิข้ึนได้ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการได้รับการยอมรับและมีความก้าวหน้า 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านลักษะของงานที่ปฏบัิติ 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสมัพันธร์ะหว่างผู้บังคับบัญชา 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

องค์ประกอบที่ 6 ด้านค่าตอบแทน 

องค์ประกอบที่ 7 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

องค์ประกอบที่ 8 ด้านความรับผิดชอบในงาน 



การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของประสิทธิภาพ          

การตรวจสอบงบการเงิน เพ่ือสกัดปัจจัยโดยวิธี Principal component analysis (PCA) จาก

ทั้งหมด 1 องค์ประกอบ เมื่อสกดัปัจจัยแล้วได้ปัจจัยใหม่ 2 องค์ประกอบ จากตัวแปรทั้งหมด 10 

ตัวแปรสามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบใหม่และต้ังช่ือองค์ประกอบใหม่จากการสกัดปัจจัยที่เกิดข้ึน

ได้ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน 

3. การวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์

(Correlation Analysis) 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation)         

โดยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ               

ได้จ านวน 8 องค์ประกอบ และตัวแปรตามที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 2 องค์ประกอบ ที่ได้จาก

การสกดัปัจจัยแล้วดังน้ี  

ตารางที ่1 แสดงความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร  

Correlations 

 
*** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

**  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการได้ รับการยอมรับและมีความก้าวหน้า                    

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน และมีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            

 การศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของงานที่ปฏิบั ติ  ไม่มีความสัมพันธ ์               

กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน แต่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

การศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ           

การตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน แต่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบ

การเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



การศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ไม่มีความสัมพันธ ์        

กับประสิทธิภาพ การตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน แต่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 การศึกษาพบ ว่า ปั จจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์ระห ว่างผู้ บั งคับ บัญชา  ไม่ มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน แต่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       

การศึกษาพบว่า ปัจ จัยจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ื อน ร่วมงาน ไม่ มี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน แต่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 การศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน และไม่

มีความสมัพันธก์บัประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบงบการเงินในส่วนกลาง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคล้องกับรัตน์ชนก จันยัง (2556) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความเหน็ในด้านความรับผิดชอบในงาน มาเป็นอนัดับแรก และสอดคล้องกบัของนวารา นาคเวก 

(2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏบัิติงานและส่งผลต่อประสิทธภิาพการ

ปฏบัิติงานของพนักงานราชการคือ ด้านความรับผิดชอบ สอดคล้องกับนพคุณ พลับจุ้ย (2559) 

พบว่า ปัจจัยจูงใจในภาพรวมที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานมากที่สดุคือ ด้านลักษณะของงานที่

ท  า  

ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ของประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงิน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาตามรายข้อ พบว่า การปฏบัิติงานของท่านมีมาตรฐานในการท างานเพ่ือให้

งานเสร็จทันตามก าหนดและทันต่อเวลา มีค่าเฉล่ียสูงสุด สอดคล้องกับอรสุดา ดุสิตรัตนกุล 

(2557) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ความสามารถเพ่ือให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่

วางไว้ในระยะเวลาที่ก  าหนด โดยวัดจากเป้าหมายที่วางไว้ เช่นทนัเวลา และสอดคล้องกบัรัตน์ชนก 

จันยัง (2556) ได้กล่าวไว้ว่าประสิทธิภาพในการบริหารงาน คือการท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 

ใช้เทคโนโลยีช่วยให้สะดวกและรวดเรว็กว่าเดิม 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยจูงใจเพ่ือ

สกัดปัจจัย และค านวณค่าน า้หนักองค์ประกอบ (Factor Loading) โดยวิธี Principal component 

analysis (PCA) สามารถสรุปองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากที่สุด จากทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 



เมื่อสกัดปัจจัยแล้วได้ปัจจัยใหม่ทั้งหมด 8 องค์ประกอบโดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากที่สุด 

ดังน้ี 

1) องค์ประกอบด้านการได้รับการยอมรับและมีความก้าวหน้า  

2) องค์ประกอบด้านลักษณะของงานที่ปฏบัิติ  

3) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  

4) องค์ประกอบด้านความสมัพันธร์ะหว่างผู้บังคับบัญชา 

5) องค์ประกอบด้านความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

6) องค์ประกอบด้านค่าตอบแทน 

7) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและความสมัพันธ์ 

8) องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบในงาน 

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบงบการเงินเพ่ือสกัดปัจจัยโดยวิธี Principal component analysis (PCA) จากทั้งหมด    

1 องค์ประกอบ เมื่อสกดัปัจจัยแล้วได้ปัจจัยใหม่ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน 

2) ประสทิธภิาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงาน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านได้รับ              

การยอมรับมีความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้าน

มาตรฐานสอดคล้องกับนวารา นาคเวก (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ 

การได้รับการยอมรับนับถือ สอดคล้องกับนพคุณ พลับจุ้ย  (2559) พบว่าระดับความสัมพันธ์

ของแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าส่วนตัวอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านได้รับ              

การยอมรับมีความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการ

ปฏบัิติงานสอดคล้องกับนวารา นาคเวก (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ 

การได้รับการยอมรับนับถือ สอดคล้องกับนพคุณ พลับจุ้ย  (2559) พบว่าระดับความสัมพันธ์

ของแรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าส่วนตัวอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจ ด้านความ

รับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านมาตรฐาน

สอดคล้องกับนวารา นาคเวก (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน

และส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความ

รับผิดชอบในงาน และสอดคล้องกับวาสนา พัฒนานันทชั์ย (2552) พบปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ



ในการปฏบัิติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านความรับผิดชอบอยู่

ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านความ

รับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับ นวารา นาคเวก (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกดิแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน

และส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความ

รับผิดชอบในงาน และสอดคล้องกับรัตน์ชนก จันยัง (2556) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความเหน็ในด้านความรับผิดชอบในงาน มาเป็นอนัดับแรก 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกบันวารา นาคเวก (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน

และส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏบัิติงานของพนักงานราชการด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ลักษณะของ

งานที่ปฏบัิติ และสอดคล้องกบัปฐมวงค์ สหีาเสนา (2557) พบว่าแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ด้าน

ลักษณะงานที่ปฏบัิติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สดุเป็นอนัดับแรก 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทน      

มีความสัมพันธก์บัประสทิธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏบัิติงานสอดคล้องกบัพิมพ์พร  

องัสกุลวงศ์ (2553) พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงานมีความสมัพันธ์กบั แรงจูงใจในการ

ท างานของพนักงานบัญชีในองค์กร เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้งานมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกับ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) พบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคน

คาดหวังว่าจะได้รับ จากการทุม่เทปฏบัิติงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสทิธภิาพ 

 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ ์พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านสภาพแวดล้อม

ในการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้านการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับวาสนา  พัฒนานันท์ชัย (2552) พบว่า พนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์มีแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมาก 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้าน การ

ปฏบัิติงาน สอดคล้องกับปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557) พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สดุ  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า องค์ประกอบของปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์

ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการตรวจสอบงบการเงินด้าน การ

ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับปฐมวงค์ สีหาเสนา (2557) พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มี

แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับรัตน์ชนก จันยัง (2556) พบว่าปัจจัยที่ส่งผล



กระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร อันดับแรกคือ 

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้องกับเกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า 

แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสินค้า 

ได้แก่ ด้านความสมัพันธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 

 

ขอ้เสนอแนะ   

1) หน่วยงานควรมีการก าหนดความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจน ให้มีความเป็น

ธรรม เช่น การสั่งงานให้ชัดเจนและตรงกบัความสามารถของเจ้าหน้าที่แต่ละคน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่

สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ทันตามระยะเวลาที่ก  าหนด โดยมีการ

รายงานปัญหา หรือความผิดพลาดที่ส าคัญทุกคร้ัง และปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบใน

งาน มีความเต็มใจและความกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ไม่ปัดความ

รับผิดชอบ มีความยินดีที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีข้ึน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและจะส่งผลให้

บรรลุในภารกจิและเป้าหมายของหน่วยงาน 

2) หน่วยงานควรมีนโยบายและวิธีการปฏบัิติงาน การกระจายอ านาจความรับผิดชอบ

และแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการสอบทานผลการด าเนินงานโดยผู้บริหาร 

อกีทั้งควรให้อิสระในความคิด มีอ านาจในการตัดสินใจในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากน้ี

ระยะเวลาที่ก  าหนดและจ านวนเจ้าหน้าที่ต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน ส่งผลให้งานเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
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แนะน าเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ

การสอบสารนิพนธ์ รวมถึง ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ที่ให้ค าแนะน าเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้องของ

สารนิพนธฉ์บับน้ี 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี เอื้ อชนะจิต อาจารย์         

ที่ปรึกษา ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดเห็นและสอบทานแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูล ท าให้การศึกษาสารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสน้ี 

สุดท้ายน้ีผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และสมาชิกในครอบครัว ที่คอย

สนับสนุนในทุกๆด้าน อีกทั้งยังเป็นก าลังใจที่ส าคัญในการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมช้ันเรียนที่คอยให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี หากมีความผิดพลาดประการใดที่เกิดจาก

สารนิพนธฉ์บับน้ี ผู้ศึกษาขออภัยและขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสน้ี 
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