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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของบุคลากร และ
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลทางด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านแรงจูงใจในการ
ทางาน ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้บริหารภายหลังทราบผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว จานวน 5 ราย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิง
ประจัก ษ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ พนัก งานของสานัก
งานสอบบัญชีฯ จานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ตัวแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural
Equation Modeling : SEM) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและนาผลที่ได้มาใช้ในการอภิปราย
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ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจาลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจัก ษ์อยู่ในเกณฑ์
ดี โดยแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงือ่ นไข
2) การคงอยู่ในองค์การของบุคลากรได้รับอิทธิพลทางตรงมากสุดจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (=0.54)
รองลงมาคือความพึงพอใจในงาน (ß=0.52) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมากสุดจากการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ (=0.36) รองลงมาคือแรงจูงใจในการทางาน (=0.16) ส่วนการได้รับอิทธิพลโดยรวมมากสุดมาจาก
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (=0.61) รองลงมาคือความพึงพอใจในงาน (ß=0.55) แรงจูงใจในการท างาน
(=0.33) ความผูกพันต่อองค์การ (ß=0.07) และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (= 0.03) ตามลาดับ 3)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านคื อ มี อิท ธิ พ ลเชิง บวก ยกเว้ น ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิง
ลบต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ ดังนั้น ผู้บริหารสานักงานสอบบัญชีฯ ควรมุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในองค์การเพื่อสร้างความพึงพอใจใน
งานให้กับพนักงานมากขึ้น อันจะส่งผลทาให้ลดปัญหาการออกจากงานของพนักงานและเพิ่มอัตราการคงอยู่
กับองค์การของบุคลากรในระยะยาว
คำสำคัญ: การคงอยู่ในองค์การของพนักงาน, สานักงานสอบบัญชี, สานักงานคณะกรรมการ กลต.

ABSTRACT
This research aims to study the factors influencing employee’s retention and also to
investigate the relationship of empirical data and a causal model of the influences of
transformational leadership, work motivation, perceived organizational support, job
satisfaction and organizational commitment of employees in the accounting audit’s firms as
approved by The Securities and Exchange Commission (SEC), Thailand. This research is the
mixed methods research, combining of both quantitative and qualitative researches. The
qualitative research was conducted by 5 in-depth interviews with executives. The quantitative
research is empirical research, in which the questionnaire was used as a tool to collect data
from the sample i.e. 400 employees of the auditing’s firms as approved by SEC. The statistical
scales used in the research were descriptive statistics, frequency, percentage, standard
deviation, hypothesis testing and Structural Equation Modeling (SEM) models through
Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Path Analysis by using the software package and the
results are used in the discussion.
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The research found that 1) The overall fit of measurement model of employee’s
retention, also showed that adjusted goodness of fit as indices. 2) The employee’s retention
is influenced by the direct effect from transformational leadership (=0.54) and job satisfaction
(ß=0.52) respectively. It is influenced by the indirect effect from perceived organizational
support (=0.36) and work motivation (=0.16) respectively. Also, it is influenced by the total
effect from transformational leadership (=0.61), job satisfaction (ß=0.55), work motivation
(=0.33), organizational commitment (ß=0.07), and perceived organizational support (=0.03)
respectively. 3) The results of the hypothesis testing are largely based on the hypothesis
assumptions, except for transformational leadership has found negative influence on
organizational commitment and also perceived organizational support has found negative
influence on the retention of employees in the organization. Therefore, the executives of the
accounting’s audit firms should focus on promoting and developing the transformational
leadership skills for their managers or supervisors in the organization to create more job
satisfaction for employees. This will reduce the probability of leaving a job and increase the
long-term viability of the organization.
Keywords: employee retention, accounting audit’s firm, the Securities and Exchange
Commission (SEC).
Article history: Received 11 December 2018, Revised 22 December 2018, Accepted 24 December 2018

1. บทนำ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันของภาคธุรกิจนั้น “พนักงานหรือบุคลากรขององค์การ” ถือ
เป็นหัวใจสาคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์การจะต้องให้ความใส่ใจกับบุคลากรของตนไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพใดก็
ตาม รวมถึง องค์การที่มี บุคลากรทางด้านวิชาชีพการบัญชีห รือผู้ที่ท างานเป็นผู้ตรวจสอบบัญ ชีของส านัก
งานสอบบัญชีต่างๆ เนื่องจากในปั จจุบันมีรูปแบบการทางานยุคใหม่ที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยมีกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า Millennials ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ผลักดันความนิยมในด้านเทคโนโลยีล้า
สมัยในที่ทางานและชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางานเพื่อให้ทันสมัยกับ เทคโนโลยีอยู่
ตลอดเวลา ความคาดหวังและพฤติกรรมในการทางานของคนรุ่นใหม่นี้จะมีความผิดแปลกแตกต่างกับคนที่
ทางานในสมัยเก่า คนรุ่นใหม่มักจะมีพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะลาออกจากที่ทางานที่มีมาตรฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีที่ต่ากว่าที่ควรเป็น และพร้อมที่จะไปทางานกับองค์การที่มีมาตรฐานทางเทคโนโลยีทสี่ งู กว่า
และพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องแรงจูงใจทางด้านการเงินหรือค่าตอบแทนจากการทางาน โดยจะ
ให้ความสาคัญในเรื่องความสมดุลในชีวิตการทางาน (Work-life Balance) เป็นอันดับต้นๆ ของการพิจารณา
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ปัจจุบันบุคลากรที่ อยู่ในสายอาชีพการบัญ ชีหรือการตรวจสอบบัญ ชีมักจะประสบปัญ หาเรื่องการ
ลาออกของพนักงานที่มีอัตราที่ค่อนข้างสูงมากหากเทียบกับงานด้านสายอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะพนักงานที่เป็น
คนรุ่นใหม่หรือ Millennials เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการออกจากงานของบุคลากรที่อยู่ในสาย
อาชีพการบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชีโดยเฉลี่ยของปี 2016 ที่ 27.50% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปที่อยู่ในระดับ
18.50% (Compdatasurveys, 2017) เพราะการลาออกจากงานของพนักงานหรือองค์การต้องให้พนักงาน
ออกจากงานนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ย่อมท าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่จ าเป็ นส าหรับธุรกิจ หาก
พิจารณาในแง่ของค่าใช้จ่ายที่ ใช้ในการฝึก อบรมพนักงานรวมถึง การสูญ เสียความรู้และประสบการณ์ของ
พนักงานคนที่ลาออกนั้นไป ดังนั้น ความกังวลหลักของสานักงานด้านการตรวจสอบบัญชีสาธารณะคือการ
กาหนดแนวทางกระตุ้นพนักงานให้คงอยู่กับองค์การในระยะยาว สร้างอนาคตและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับ
องค์การและลดอัตราการออกจากงานของพนักงานในองค์การให้น้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ (สมบัติ กุสุมา
วลี, 2559)
จากการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่า สานักงานตรวจสอบบัญชีที่
มีสานักงานอยู่ในประเทศไทยมักจะประสบปัญหาในเรื่องที่สาคัญ ๆ ดังนี้คือ (1) สานักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่
มี อั ตราการออกจากงาน (Turnover Rate) ของพนัก งานในองค์ ก ารสู ง กว่ า ค่า เฉลี่ ยของภาคธุร กิ จ และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น มีอัตราการออกจากงานระดับ 22% - 25% ในขณะที่ภาคธุรกิจอื่นๆ มีระดับอัตราการ
ออกจากงานเพียง 12% - 16% เป็นต้น (Willis, 2017) (2) ปัจจัยจากความหลากหลายของธุรกิจที่ตรวจสอบ
ผู้ส อบบัญ ชีมั กเกิดความสับ สนและไม่เ ข้าใจข้อมูล ในเชิง ลึก ด้านการดาเนินธุรกิ จของภาคเอกชนที่มี ความ
หลากหลายและซับซ้อน (3) ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ทางานด้านการตรวจสอบบัญชี คือทาการตรวจสอบบัญชี
ทุกๆ รายไตรมาส ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะกดดันกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตลอดทั้งปี (สงกรานต์
ไกยวงษ์, 2553)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบจาลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานสานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ กลต.จานวน 27 แห่งซึ่งเป็นผู้
ที่ทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีอยู่
ในปัจจุบันจานวน 757 บริษัทและคิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) มีมูลค่า
ถึง จ านวน 17,835,643 ล้านบาท ซึ่ง มี มู ล ค่า สูง กว่าค่าผลิตภัณฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product: GDP) ในปีเ ดียวกั นถึง 40% ดังนั้น การตรวจสอบบัญ ชีและรับ รองงบการเงินโดยพนัก งานของ
สานักงานตรวจสอบบัญชีฯ ทั้ง 27 แห่งนี้ ให้กับบริษัทที่เป็น “มหาชน” เหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็น
อย่างมากเพราะบริษัทเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยโดยรวม ด้วยเหตุนี้ การคงอยู่ในองค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่าง
มากและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนเหล่านี้โดยตรง
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของบุคลากร และเพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลทางด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ด้านแรงจู งใจในการทางาน
ด้านการรับ รู้ก ารสนับสนุนจากองค์ก าร ด้านความพึง พอใจในงาน และด้านความผูก พันต่อองค์ก ารของ
พนักงานสานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้ำนประชำกร
การกาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คือ พนักงานผู้ที่ทางานอยู่กับสานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. จานวน
27 บริษัท ซึ่งมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 9,145 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารในกลุ่มของสานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต.
ของเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยนี้จาแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TFL) แรงจูงใจในการทางาน (WOM) และ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
กลุ่มที่ 2) ตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน (JOB) และความผูกพันต่อองค์การ (ORC) และ
กลุ่มที่ 3) ตัวแปรตาม ได้แก่ การคงอยู่ในองค์การของบุคลากร (EMR)
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 กันยายน 2561 บนพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

2. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาบุคลากร
ให้คงอยู่กั บ องค์ก ารจากนัก วิ จัยและผู้ เ ชี่ยวชาญต่างๆ ที่ มี ความหลากหลายทางสายอาชีพ โดยเริ่ม จาก
การศึกษาของ Fitz-enz (1990) ซึ่งนับว่าเป็นผู้บุกเบิกในการศึกษาในเรื่องนี้โดยได้อธิบายถึงหลักการในการคง
อยู่ของพนักงานในองค์การไว้ว่า องค์การไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการคงอยู่ในองค์การของบุคลากรก็คือ
เมื่อบุคลากรได้ออกจากองค์การไปแล้ว แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานที่ยังคงทางานอยู่กับองค์การ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล ต่อมา Meyer
& Allen (1991) ได้ศึกษาและอธิบายไว้ว่า การคงอยู่ในองค์การของบุคลากร ถือเป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุด
อย่างหนึ่งสาหรับองค์การ การจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์การแต่การธารง
รักษาพนักงานมีความสาคัญมากกว่าการจ้างงาน เพราะมีการใช้จ่ายเงินเป็นจานวนมากในการปฐมนิเทศและ
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การฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์การและงานที่ได้รับมอบหมาย และ
นอกจากองค์การจะเสียค่าใช้จ่ายในการรับพนักงานใหม่เข้ามาในองค์การแล้ว องค์การยังต้องสูญเสียความรู้
หรือ Know-how ของพนักงานคนนั้นๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพนักงานคนนั้นไปทางานให้กับบริษัทที่เป็น
คู่แข่งขององค์การอีกด้วย
จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ Herbohn (2005) และ Hossein & Robert (2013) พบว่า ความ
พึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัทตรวจสอบบัญชีสาธารณะ และ
ต่อมาจากงานวิจัยของ Law (2005) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การ
ของพนักงาน ซึ่ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ ศรัณย์ พิม พ์ทอง (2557) ที่พบว่าความผูก พันต่อองค์ก ารมี
อิท ธิ พลทางบวกต่ อ การคงอยู่ ใ นองค์ก ารของพนั ก งาน ต่ อ มาผู้ วิจั ย ได้ ศึ ก ษางานวิจั ย ของ Thamarki &
Kijboonchoo (2015) พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ Sun, Gergen, Avila, & Mark Green (2016) พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตามหลักการของ Bass & Avolio (1990) มีอิทธิพลทางบวกกับความพอใจในงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
นอกจากนี้งานวิจัยของ Cahyono (2015) ยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจในการทางาน และการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในงานนั่นเอง
จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ Jeanette (2015) และ Gillet & Vandenberghe (2014) พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี อิ ท ธิพ ลเชิง บวกต่อความผู ก พันต่อองค์ก าร และจากงานวิจัยของ Triastoto,
Maarif, & Kuswanto (2016) พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้การ
สนับ สนุนจากองค์ก ารมีความสัมพั นธ์กั นในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์ก ารของผู้ตรวจสอบภายในสาย
วิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยเชิงประจักษ์ที่เชื่อมโยงถึงเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในบทที่ 2 ถึงอิทธิพลระหว่างกลุ่มตัวแปรต่างๆ และจากการศึกษาผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนั้น ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งจากการศึกษากรอบแนวคิดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญ
ในการศึกษากรอบแนวคิดของผู้วิจัยที่ได้ประยุกต์ขึ้นมา ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยเริ่มจากการทาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เป็นหลักและเมื่อทราบผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัย
ดัง กล่าวมาบูร ณาการเพื่ อ การท าวิจัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นล าดับ ต่อไป เพื่อหาเหตุ
สนับสนุนเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ผู้บริหารของสานักงานผู้สอบบัญชีจานวน 5
ราย ทั้งนี้ การทาวิจัยเชิงปริมาณนั้นผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานที่ทางาน
อยู่กับสานักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ กลต. จานวน 27 แห่ง
3.1 กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 การทาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ พนักงานของสานักงานสอบบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. จานวน 27 แห่ง มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 9,145 คน โดยการกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการของ Golob (2003) ที่ได้แนะนาโดยวิธีประมาณค่า
แบบ Maximum Likelihood ที่ควรมี ขนาดตัวอย่างอย่างน้อยเป็น 15 เท่ าของตัวแปรสังเกตได้ และจาก
โมเดลแบบจาลองสมการโครงสร้างของการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนตัวแปรสัง เกตได้ทั้งสิ้น 2 5 ตัวแปร ทาให้
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ขนาดตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ จึงควรมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 375 (15 x 25) ตัวอย่าง และเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดที่ อ าจเกิ ดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 400 ตัวอย่างส าหรับ
งานวิจัยครั้งนี้
กลุ่ ม ที่ 2 การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) คื อ การสั ม ภาษณ์ ผู้บ ริ ห าร (In-depth
Interview) จานวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานในสานักงานตรวจสอบบัญชีมามากกว่า 5 ปี
และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินทั้งสิ้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากแบบวัดตัวแปรที่มีนิยาม
ศัพท์เ ฉพาะ โดยอ้างอิง และพัฒ นามาจากแบบวัดต่างๆ ทั้ งในเชิงทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้ของตัวแปรแฝงของพฤติกรรมตามสมมติฐานที่ศึกษา ซึ่งมีแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับ และแบ่งเป็น 6 ตอนตามตัวแปรแฝงข้างต้น จากนั้นมีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่านเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีคะแนนต่าสุดและสูงสุด
อยู่ที่ 0.6 – 1.0 และนาไปทดลองใช้กับกลุ่มสาธิตจานวน 40 คน เพื่อทดสอบค่าความเที่ยง (Reliability) แล้ว
พบว่า ข้อมูลที่เก็บจริงผ่านเกณฑ์ที่กาหนดคือ ตั วแปรทุกตัวมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ตั้งแต่ 0.7
และค่าอานาจจาแนกรายข้อของทุกคาถามมีค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Nunnally, 1978; Hair, et al., 2006) แล้ว
ปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ครั้ง นี้ดาเนินการระหว่าง วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 กั นยายน 2561 รวม
ระยะเวลา 2 เดือน ผู้วิจัยนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับพนักงานที่ทางานอยู่กับสานัก
งานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. จานวน 400 คน ด้วยตนเอง
3.4 กำรจัดกระทำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละ (2) ทาการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างและการจัดทาข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) ของข้อคาถามแต่ละข้อตามหมวดหมู่ของตัวแปรแฝงทุกตัวด้วยโปรแกรม AMOS และ (3) การ
วิเคราะห์และสรุปผลการศึก ษาแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ โดยการนาผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาสรุปร่วมกัน

4. ผลกำรวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย ส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 78.75 ต่อ 21.25) มีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 65.25) ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นโสด (ร้อยละ 88.00) ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
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(ร้อยละ 72.25) และปริญญาโท (ร้อยละ 27.75) ระดับตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ (ร้อยละ
69.00) ประสบการณ์ทางานส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี (ร้อยละ 62.50) และระดับรายได้ต่อเดือนส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท (ร้อยละ 53.25)
2. ผลการศึกษาแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ โดยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง สามารถแสดงได้ในแผนภาพที่ 2

แผนภำพที่ 2 ผลการศึกษาแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การฯ หลังปรับ
โมเดล
ผลการวิจัย พบว่า 1) แบบจาลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี โดยแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ตาม
เงื่อนไข 2) การคงอยู่ในองค์การของบุคลากรได้รับ อิทธิพลทางตรงมากสุดจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(=0.54) รองลงมาคือ ความพึ งพอใจในงาน (ß=0.52) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมมากสุดจากการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ (=0.36) รองลงมาคือแรงจูงใจในการทางาน (=0.16) ส่วนการได้รับอิทธิพลโดยรวม
มากสุดมาจากภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (=0.61) รองลงมาคือความพึงพอใจในงาน (ß=0.55) แรงจูงใจใน
การท างาน (=0.33) ความผูก พันต่อองค์การ (ß=0.07) และการรับรู้ก ารสนับสนุนจากองค์การ (=0.03)
ตามลาดับ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐานคือมีอิทธิพลเชิงบวก ยกเว้น ภาวะผู้นา
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การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพล
เชิงลบต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ

5. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรำยผล
ผู้วิจัยได้นาข้อค้นพบจากการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์มาอภิปรายร่วมกับผลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกแบบบูรณาการ ดังนั้น ผู้วิจัยขออภิปรายผลโดยแบ่งเป็น 12 หัวข้อตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
สมมติฐำนข้อที่ 1. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน
งานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.20 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็น
บทบาทสาคัญ มากในการสร้างความพึง พอใจในงานให้กั บ พนักงาน ซึ่ง สอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ Sun,
Gergen, Avila, & Mark Green (2016) ที่พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกกับความพอใจใน
งานของพนักงานตรวจสอบบัญชี
สมมติฐำนข้อที่ 2. แรงจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.23 แรงจูงใจในการทางานถือได้ว่าเป็น
พลังขับเคลื่อนชั้นดีที่ จะทาให้พ นัก งานเกิดขวัญก าลัง ใจที่ดีสาหรับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ
Chatzoglou, et al. (2011) พบว่าแรงจูงใจในการทางานจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของพนักงาน
และจะช่วยลดความน่าจะเป็นในการลาออกของพนักงานอีกด้วย
สมมติฐำนข้อที่ 3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.60 การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานว่าองค์การที่ตนเองทางาน
อยู่นั้นได้สนับสนุนและเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างไรและด้านใดบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Cahyono
(2015) พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยสาคัญ
สมมติฐ ำนข้ อที่ 4. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี อิทธิพลเชิง บวกต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงลบต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง -0.50 ทั้งนี้ จากงานวิจัยที่ได้
ทาการศึก ษาส่วนใหญ่พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี อิทธิพลเชิง บวกต่อความผูก พันต่อองค์การ เช่น
งานวิจัยของ Jeanette (2015) และ Gillet & Vandenberghe (2014) แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีงานวิจัยบางเรื่อง
ที่พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์ก ารเช่นเดียวกัน เช่น Setianingrum,
Hastuti & Hasibuan (2016) ที่ทาการศึกษาแล้วพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่ มีผลกระทบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
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สมมติฐำนข้อที่ 5. แรงจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์เ ส้นทาง 0.38 แรงจูง ใจในการทางานเป็นแรง
ขับเคลื่อนและขวัญกาลังใจที่ดีให้กับพนักงาน การที่พนักงานมีแรงจูงใจที่ดีกับองค์การย่อมส่งผลให้เกิดความรัก
ความผูกพันกับองค์การไปโดยปริยาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Triastoto, Maarif & Kuswanto (2016)
พบว่า ปัจ จัยด้านแรงจูง ใจ มีความสัม พั นธ์และมี ผ ลกระทบในทางบวกต่อความผูก พันต่อองค์ก ารอย่างมี
นัยสาคัญ
สมมติฐำนข้อที่ 6. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.37 การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากอีกปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างหรือทาให้พนักงานรู้สึกผูกพัน
กับองค์การในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Triastoto, Maarif & Kuswanto (2016) พบว่า การรับรู้
การสนับ สนุนจากองค์ก ารมี ความสัม พั นธ์กั นและมีผ ลกระทบในทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์ก ารของผู้
ตรวจสอบภายในสายวิชาชีพบัญชีอย่างมีนัยสาคัญ
สมมติฐำนข้อที่ 7. ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.46 ความพึงพอใจในงานนั้นเป็นเรื่องของ
ความรู้สึกของพนักงานแต่ละคนที่อาจแตกต่างกัน แต่ถ้ามองในภาพรวมก็จะพบว่าเมื่อใดก็ตามระดับความพึง
พอใจในงานของพนักงานอยู่ในระดับสูงย่อมจะส่งผลทาให้พนักงานนั้นเกิดความผูกพันต่อองค์การไปโดยปริยาย
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Triastoto, Maarif & Kuswanto (2016) พบว่าความพึงพอใจในงานมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญ
สมมติฐำนข้อที่ 8. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อการคงอยู่
ในองค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิท ธิ์
เส้นทาง 0.54 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ MacLean (2013) ที่พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัย
ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคงอยู่หรือการลาออกของพนักงาน
สมมติฐำนข้อที่ 9. แรงจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการทางาน มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
0.17 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Uansa-ard (2017) ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการคงอยู่
ของนักบัญชีอาชีพพบว่า แรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อการคงอยู่ของนักบัญชี
สมมติฐำนข้อที่ 10. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานสานัก งานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับ สนุนจากองค์การ มี อิท ธิพลเชิง ลบ
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ทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัม ประสิท ธิ์เ ส้นทาง -0.33 ซึ่ง จากงานวิจัยที่ได้ทาการศึก ษาส่วนใหญ่พบว่า การรับรู้ก ารสนับ สนุนจาก
องค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน เช่น งานวิจัยของ Sehresh (2015) แต่อย่างไรก็
ตาม ยังมีงานวิจัยบางเรื่องที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุน จากองค์การไม่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงาน เช่น งานวิจัยของ Fogarty, Reinstein, Heath & Sinason (2017) ที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์หรืออิทธิพลกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน
บัญชีได้โดยตรง
สมมติฐำนข้อที่ 11. ความพึงพอใจในงาน มีอิท ธิพลเชิง บวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในงานมีอิท ธิพลเชิงบวกทางตรงต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
0.52 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Herbohn (2005) และ Hossein & Robert (2013) พบว่า ความพึง
พอใจในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานบัญชีของสถาบันนักบัญชีสาธารณะ
สมมติฐำนข้อที่ 12. ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงาน
สานักงานสอบบัญชีฯ จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ มีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานสานักงานสอบบัญชีฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
0.07 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Law (2005) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการคง
อยู่ในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
1. ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง องค์การควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความ
เป็นผู้นาของผู้จัดการหรือหัวหน้างานของสานักงานสอบบัญชีให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดูแลผู้ใต้บงั คับบัญชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาหลักการทั้ง 4 ประการของการเป็นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้ให้
เหมาะสม
2. ด้านความพึ ง พอใจในงาน องค์ก ารควรพิจารณาให้ความส าคัญเรื่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิก ารให้กั บ พนัก งานอยู่เสมอ พั ฒนาทัก ษะของหัวหน้างานให้มากขึ้น และควรส่ง เสริมให้พนัก งานมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างความท้าทายในงานเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
3. ด้านแรงจูงใจในการทางาน องค์การควรลดขั้นตอนหรือกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพิ่มความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมากขึ้นและสร้างความหลากหลาย
ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอยู่เสมอ เช่น มีการสลับปรับเปลี่ยนสายงานหรือธุรกิจของการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างพนักงานด้วยกัน
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5.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. งานวิจัยครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในสายอาชีพทางด้านการ
บัญชีเท่ านั้น ในอนาคตอาจจะต้อ งศึกษากลุ่ม ประชากรที่ ทางานในสายวิชาชีพอื่นๆ ที่ มีลักษณะเฉพาะใน
วิชาชีพที่แตกต่างกัน จะได้เห็นภาพกว้างและความแตกต่างระหว่างสายวิชาชีพบัญชีกับสายวิชาชีพอื่นๆ
2. งานการวิจั ย ในอนาคตอาจจะต้ องศึ ก ษาปัจ จั ยอื่ นๆ ประกอบด้ว ย เช่น ปัจ จั ยด้ า น
วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ปัจจัยด้านการจัดการด้านความรู้ และ
ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงานสานักงานตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงาน กลต.
3. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีถึงร้อยละ
65.25 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า Gen Y และ Z จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการทางานของคนรุ่น
ใหม่หรือคนยุคดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการทางานแทนคนกลุ่มเดิม Gen X และ BB ที่กาลังจะเริ่ม
เกษียณตัวเองจากการทางานประจาในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตอาจจะทาการศึกษาใน
เรื่องของ Digital Transformation ในเชิงลึกและค้นหาว่ามีปัจจัยอะไรใหม่ๆ บ้างที่อาจส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นพนักงานผู้สอบบัญชีของสานักงานตรวจสอบบัญชีฯ
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