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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อ
ศึกษาถึ งความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั
ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล และ(2) เพื่อเปรี ยบเทียบถึ งความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน ระดับชั้นของผูป้ ระเมิน
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อายุ
การทํางาน 1-5 ปี ส่ วนความพึงพอใจผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
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นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ในปั จจัยด้านงาน ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความพึงพอใจ
ต่อวิชาชีพ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ระดับ ความพึ ง พอใจผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นในบริ ษ ัท ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีเพศ และระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า แตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการ
ทํางานในสายวิชาชี พ แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2. ปั จจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ สภาพการ
ทํางาน ความสําเร็ จในการทํางาน ความมัน่ คง ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทน
สวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
3. ปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/แผนและการบริ หาร คุณลักษณะภาวะ
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
4. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน
ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มี
ความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่, ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน, สังกัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the work satisfaction of employee
related with the asset appraisement in the company that are subordinate to Thai
Valuers Association and located in Bangkok and perimeter area. 2) to compare the
work satisfaction of employee related with the asset appraisement in the company
that are subordinate to Thai Valuers Association and located in Bangkok and
perimeter area divide by gender, age, marriage status, education level, monthly
income, working experience (only experience of auction assets filed) and the
seniority of assessor. The Company estimated the fair value of the property. Under
the Valuers Association of Thailand. Who work in Bangkok and perimeter of 171
people. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and the t-test ,One-Way ANOVA and (Pearson's Product Moment
Correlation Coefficient).
The results sound that
1) the level of work satisfaction of assessor related with the asset
appraisement in the company that are subordinate to Thai Valuers Association and
located in Bangkok and perimeter area who had difference in gender and seniority
of assessor caused the indifferent work satisfaction excepted the difference in age,
marriage status, education level, monthly income, working experience caused the
different work satisfaction at significant level 0.05.
2) Factors including the nature of the work performed. Responsibility for the
working conditions in the steady advancement in rank. Compensation benefits.
Correlated with satisfaction in the performance of the asset valuations in the
appraisal company. Under the Valuers Association of Thailand.
3.) Factor in management policy / plan and management. The leadership of
the executive arm Agss. Correlated with satisfaction in the performance of the asset
valuations in the appraisal company. Under the Valuers Association of Thailand
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4.) Environmental factors, including the environment of the workplace. Agss
image organization. Recognized and respected relationships with others. Correlated
with satisfaction in the performance of the asset valuations in the appraisal
company. Under the Valuers Association of Thailand.
Keywords : Motivation Working satisfaction Work Motivation
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุ บ นั การประเมิ นมู ล ค่า ทรั พ ย์สิ น เป็ นส่ วนสําคัญที่ จะใช้ป ระกอบการ
ตัดสิ นใจดําเนิ นการในด้านต่างๆ เกี่ ยวกับทรัพย์สินทั้งด้านอสังหาริ มทรัพย์สินและ
สังหาริ มทรัพย์ โดยเฉพาะด้านอสังหาริ มทรัพย์ ส่ วนใหญ่ทรัพย์สินจะมีมูลค่าสู ง การ
ตัดสิ นใจในด้า นต่า งๆไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อ ขาย การลงทุน การร่ วมทุ น การจํานอง
จํานํา ขายฝาก การเช่ า คิดภาษี การแบ่งมรดก การตั้งสํารองหนี้ (NPL) ของสถาบัน
การเงินต่างๆ การโอนชําระหนี้ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ การทําประกันภัย จะต้อง
ทราบมูลค่าทรัพย์สินบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องทําให้สามารถนําไปประกอบการ
ตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องแม่นยํา การใช้ประโยชน์ทางด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในปั จจุ บ ัน จึ ง มี ส่ วนสํ า คัญ เป็ นอย่า งมาก ในการดํา เนิ น การด้า นต่ า งๆ ข้า งต้น ใน
ขบวนการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆ
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการดําเนิ นงาน เป็ นกําลังขับ
ให้ธุรกิจการให้บริ การด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดําเนินการต่อไปได้ จึงสมควร
ที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานไว้เป็ นอย่างดีที่สุด
แต่ในการทํางานร่ วมกับคนจํานวนมาก ย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุ
หนึ่ งของปั ญหาอาจมาจากความแตกต่างกันทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก พื้นฐานทาง
สังคม การปลูกฝังของครอบครัวและความต้องการด้านต่างๆ ซึ่ งเป็ นปั จจัยผลักดันให้
มนุ ษย์ดิ้นรน แสวงหาความต้องการที่มีระดับที่แตกต่างกัน ซึ่ งความต้องการของแต่
ละคนที่มีไม่เท่ากันนั้น หากในด้านความต้องการของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ได้รับ
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การตอบสนองแล้ว ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินจะตั้งใจปฏิบตั ิงานได้ดี จะเกิดความพึง
พอใจในงานที่ตนปฏิบตั ิอยู่ ป้ องกันการทุจริ ตได้
จากที่ ได้กล่ า วมาแล้วข้า งต้นจะเห็ นได้ว่าผูป้ ระเมินมูลค่า ทรั พย์สิ น เป็ น
บุคคลากรที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จของงานและองศ์กรด้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ด้วยเหตุน้ ี ผวู้ ิจยั จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์
กับ ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท
ประเมิ นในสังกัดของสมาคมนัก ประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนําผลที่ ได้มาใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผน ป้ องกัน แก้ไขปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้นและเสริ มสร้ างให้เกิ ด
ความพึงพอใจ อันจะส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิ น สําเร็ จ
ลุล่วงเป็ นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชี พการประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
ประเทศไทย ส่ งผลให้องศ์กรเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้นไป
จุดมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives)
1. เพื่อศึกษาถึ งอิทธิ พลของปั จจัยด้านลักษณะบุคคล ที่มีต่อความพึงพอใจ
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านงานและความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการจัดการและความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและความพึง
พอใจในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องผูป้ ระเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์สิ นในบริ ษ ทั ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปั จจัยด้านลักษณะบุคคล : เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน อายุการทํางาน ระดับชั้นของผู ้
ประเมิน
ปั จจัยด้านงาน : ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน

หน้ าที่ของผู้ประเมินมูลค่ า

ความสําเร็ จในการทํางาน ความมัน่ คง/

ทรัพย์สินในบริษัทประเมิน

ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทน

สั งกัดสมาคมนักประเมินราคา

สวัสดิการต่างๆ

อิสระไทยทีป่ ฏิบัติงานอยู่ใน

ปั จจัยด้านการจัดการ : นโยบาย/แผนและ
การบริ หาร คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของ

กรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล

ผูบ้ ริ หารองศ์กร
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม :
สภาพแวดล้ อมของสถานที่ทํางาน
ภาพลักษณ์องศ์กร การได้ รับการยอมรับ
นับถือความสัมพันธ์กบั ผู้อื่น
ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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ขอบเขตของการวิจัย(Scope of research)
1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินของ
บริ ษทั ประเมินในสังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 300 คน โดยใช้สูตรการคํานวณหากลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชย์ปัญญา. 2545 :74 ) จํานวน 171
ตัวอย่าง
2. เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ถึง 18
มีนาคม 2556
3. สถานที่เก็บข้อมูล คือพนักงานบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
1.ปั จจัยด้า นลัก ษณะบุ ค คลที่ แตกต่า งกัน มี อิทธิ พ ลต่อความพึง พอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ปั จจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู ้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. ปั จจัยด้านการจัดการมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระ
ไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
4. ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
จากการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “การศึ ก ษาความพึง พอใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่
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ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งทางด้านผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังนี้
1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ทําให้ทราบถึงปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารขององศ์กร และ
สามารถนําข้อมูลที่คน้ พบในครั้งนี้ ไปวางแผน กําหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิ
หน้าของผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สิน ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4. เพื่อเป็ นการเพิ่มเติมองศ์ความรู ้ในด้านการบริ หารบุคคลากรด้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน
5. เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจทําการศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้
ต่อไป
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั อาศัยทฤษฎีความพึงพอใจที่ยอมรับกันแพร่ หลาย
ทัว่ โลก ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์
มาสโลว์ (Maslow 1943 อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุ ข 2544, 22-23) ได้
เสนอความต้องการด้านต่างๆ กันของมนุ ษย์ เรี ยงลําดับจากตํ่าไปหาสู ง ตามลําดับ
ความสําคัญโดยที่มนุ ษย์จะมีความต้องการในระดับสู งๆ เมื่อความต้องการขั้นต้น
ได้รับการตอบสนองแล้ว ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความต้องการขั้นพื้นฐานหรื อความต้องการทางร่ างกาย (Basic or
Physiological Needs) เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุดสําหรับการครองชีพ ทําให้มนุ ษย์ตอ้ งการ
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ใฝ่ หาสิ่ ง นี้ ม าตอบสนอง เช่ น อุ ณ หภู มิที่ เหมาะสม ยารั กษาโรค ตลอดจนความ
ต้องการทางเพศด้วยเหตุน้ ี องค์การทุกแห่ งจึงตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
โดยการจ่า ยค่า จ้า งเงิ นเดื อน เพื่อที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ ง านทุ ก คนจะได้นาํ เงิ นไปใช้จ่ายเพื่อ
สนองความจําเป็ นขั้นพื้นฐานของชีวติ เพื่อการดํารงชีพแต่ละคน
ขั้นที่ 2 ความต้องการความมัน่ คงความปลอดภัย (Security and Safety
Needs) เมื่ อความต้องการทางร่ างกาย ได้รับ การตอบสนองแล้ว มนุ ษ ย์จะมี ความ
ต้องการในขั้นสู งต่อไป คือความต้องการด้านความปลอดภัย หรื อความมัน่ คงต่าง ๆ
เช่น ความมัน่ คงในงานที่ทาํ อยู่ ได้รับความยุติธรรม ได้รับการรักษาพยาบาล และ
ได้รับบําเหน็จบํานาญ เป็ นการตอบแทนเมื่อออกจากงาน นอกจากนี้ ตอ้ งมีรายได้ดี
พอสมควร มีหลักประกันต่างๆ
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก และเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่คณะ (Love and
Belonging Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองในสองประการดังกล่าวแล้ว มนุษย์
จะมี ค วามต้องการสู งขึ้ นอี ก คื อ ความต้องการทางด้า นสัง คม ต้องการให้สัง คม
ยอมรับตนเข้าเป็ นสมาชิ กและมีส่วนร่ วมในกิจการต่าง ๆ และเพื่อนร่ วมงานยอมรับ
ในความสัมพันธ์ของตน องค์การย่อมตอบสนองความต้องการของลูกจ้างสามารถ
แสดงความคิดเห็ น และมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องขององค์การ ทําให้
เกิดความภาคภูมิใจรู ้สึกคล้ายกับว่างานนั้นเป็ นของตนเอง
ขั้นที่ 4 ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) มนุ ษย์ตอ้ งการ
ให้สังคมยกย่อง รวมถึ งความเชื่ อมัน่ ในเรื่ องความรู้ความสามารถ ความสําคัญใน
ตนเองต้องการมี ฐานะเด่ นเป็ นที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลอื่ น และการมี ตาํ แหน่ ง สู ง ใน
องค์การ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
ขั้นที่ 5 ความต้องการที่ จะเข้าใจตนเอง (Self –Actualization) หรื อความ
ต้องการแสวงหาความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ความต้องการในขั้นนี้มนุ ษย์จะมีความสุ ข
ในการทํางาน มีความพึงพอใจที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต มีความต้องการให้
ตนเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
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วิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology)
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม มี ลกั ษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ประกอบด้วยคําถามเกี่ ยวกับรายละเอียดส่ วน
บุคคลของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีจาํ นวนคําถาม 7 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจ
รายการ ซึ่งเป็ นคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้
อายุงาน และระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
สวนที่ 2 แบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของผู้
ประเมินค่าทรัพย์สินของบริ ษทั ประเมินในสังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระ ด้าน
ต่างๆของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่ งแบบสอบถามนั้นประกอบไปด้วยตัวแปรตาม
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดให้เป็ นรู ปแบบประเภท Rating Scale เป็ นคําถามทางด้านต่างๆ
จํานวน 35 ข้อ ประกอบด้วยด้านงานที่ป ฏิ บตั ิ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม
ความพึงพอใจต่ออาชีพผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นํา แบบสอบถามไปแจกให้พ นัก งานประเมิ นมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ นด้ว ย
ตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเข้าใจและรับแบบสอบถาม
กลับตามวันที่นดั โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 11 ถึง 18 มีนาคม 2556 เพื่อ
นําไปดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใช้
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน และระดับชั้น
ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน ได้แก่ ด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ความพึง
พอใจต่ออาชี พผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการการ
ปฏิ บ ตั ิ งานของประเมิ นมู ล ค่ าทรั พ ย์สินโดยใช้ค่า t-test และ f-test (One –
way ANOVA) ในกรณี เปรี ยบเที ย บมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่ อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่โดยวิธีของ LSD
4.การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน ด้านด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ความพึงพอใจต่อ
อาชีพผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุการทํางาน ระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า โดยใช้การ
ทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA
5. การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยด้านงาน ปั จจัยด้านการจัดการ
และปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สัน (Pearson product moment correlation coefficient)
สรุ ปผลการวิจัย (Result)
ภูมิหลังของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
อยูใ่ นช่วง 30-39 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท อายุการทํางานในสายวิชาชีพประมูลทรัพย์สิน 1-5 ปี
ข้ อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของประเมินมูลค่ าทรัพย์สิน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พบว่า ระดับความ
พึงพอใจผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
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อิสระไทย ที่ปฏิ บตั ิงานอยู่ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในปั จจัยด้านงาน ด้าน
การจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ซึ่ งทั้ง 4 ด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า
1. เพศมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อายุมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
3. สถานภาพมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู้ป ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
4. ระดับการศึกษามี ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไม่แตกต่างกัน
5. รายได้ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัดสมาคมนัก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
6. สถานภาพ มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องผู้ป ระเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตกต่างกัน
7. ระดับ ชั้นของผูป้ ระเมิ น มู ล ค่า ทรั พ ย์สิ น มี ความพึงพอใจในการปฏิ บ ัติ
หน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปั จจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงานที่
ปฏิ บ ตั ิ ความรั บ ผิดชอบ สภาพการทํา งาน ความสําเร็ จในการทํา งาน ความมัน่ คง
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ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึง
พอใจในการปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ข องผูป้ ระเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์สิ นในบริ ษ ทั ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/
แผนและการบริ หาร คุ ณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 4 พบว่ า ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ ม ได้แ ก่
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
จากผลการทดสอบสมมติ ฐานสามารถสรุ ปได้ว่า ระดับ ความพึงพอใจผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มีเพศและระดับชั้นของผูป้ ระเมิน
มูล ค่ า แตกต่ า งกันมี ค วามพึ ง พอใจ ไม่ แตกต่ า งกัน ยกเว้น ระดับ ความพึง พอใจผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่มี อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษาระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการทํางานในสายวิชาชีพ แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านงาน ได้แก่
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน ความสําเร็ จในการทํางาน
ความมัน่ คง ความก้าวหน้าในตําแหน่ง ผลตอบแทนสวัสดิการต่างๆ มีความสัมพันธ์
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน
สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/แผน
และการบริ หาร คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ ความ
พึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัด
สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทยและปั จจั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่
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สภาพแวดล้อมของสถานที่ทาํ งาน ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
t-Test
0.817
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
0.005
ยอมรับ
สถานภาพการสมรส
F-Test
0.000
ยอมรับ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
F-Test
0.100
ปฏิเสธ
รายได้ต่อเดือน
F-Test
0.000
ยอมรับ
อายุการทํางาน
F-Test
0.001
ยอมรับ
ระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า
F-Test
0.169
ปฏิเสธ
ทรัพย์สิน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านงาน
Pearson Correlation
1. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
2. ความรับผิดชอบ
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
3. สภาพการทํางาน
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
4. ความสําเร็ จในการทํางาน
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
5. ความมัน่ คง
0.000
ยอมรับ
6. ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน Pearson Correlation
0.000
ยอมรับ
Pearson Correlation
7. ผลตอบแทนและสวัสดิการ
0.000
ยอมรับ
ต่างๆ
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ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้ านการจัดการ
1. นโยบาย/แผนและการบริ หาร Pearson Correlation
Pearson Correlation
2. คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารองศ์กร
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
Pearson Correlation
1. สภาพแวดล้อมของสถานที่
ทํางาน
Pearson Correlation
2. ภาพลักษณ์องศ์กร
Pearson Correlation
3. การได้รับการยอมรับนับถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น

ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

0.000

ยอมรับ

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

การอภิปรายผล (Discussion)
การวิจ ยั เรื ่ อ งความพึง พอใจในการปฏิบ ตั ิห น้า ที ่ข องผู ป้ ระเมิน มูล ค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีประเด็นที่น่าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในปั จ จัย ด้ า นงาน ด้ า นการจั ด การ ด้ า น
สภาพแวดล้อม และด้านความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา สุ นทรธาราวงศ์ (2540, 68-72) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย พบว่า
พนักงานการทางพิเศษแห่ งประเทศไทยมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลางใน
ด้านการยอมรับนับถื อ ลักษณะงานความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา ความก้าวหน้าในการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ อัญชลี ดีช่วย (2542, 87) ศึกษาเรื่ องขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลนครนายก พบว่า พยาบาลประจําการมีขวัญ
กําลังใจการปฏิ บตั ิงานในระดับปานกลาง ในด้านสภาพการทํางาน ด้านเงิ นเดื อน
และสวัส ดิ ก าร ด้า นความมัน่ คงปลอดภัย ด้า นการปกครองบัง คับ บัญ ชา ด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ ง ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541,95) ได้ให้
ความหมายของความพอใจในงานไว้ว่า หมายถึง ทัศนคติของคนใดคนหนึ่ งที่มีต่อ
งานของเขา คนที่มีความพอใจในงานของเขาสู งจะมีทศั นคติในทางบวกต่องาน ตรง
ข้ามคนที่ไม่พอใจในงานของเขาก็จะมีทศั นคติในทางลบเกี่ยวกับงาน แต่ในการพูด
ถึงทัศนคติของพนักงานเรามักจะหมายถึงในทางพอใจ
2. ระดับ ความพึ ง พอใจผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ทั ประเมิ น สัง กัด
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ที่มีเพศและระดับชั้นของผูป้ ระเมินมูลค่า แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
ยกเว้น อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาระดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการ
ทํา งานในสายวิ ช าชี พ แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรัส เพ็ชรเที่ยง (2542, 57-59) ได้ศึกษาความพึงพอใจใน
การทํางานของพนัก งานในบริ ษทั เอกชนแห่ งหนึ่ ง พบว่า พนักงานที่ มี เพศ ระดับ
ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา และอายุต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทํางานต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิ ติ ยกเว้น เพศไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถวิล โอ
ทอง (2545, 74) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการ : ศึ กษาเฉพาะกรณี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่าปั จจัยส่ วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และระดับ ตํา แหน่ ง ไม่มีค วามสัมพันธ์ ก ับ ขวัญกํา ลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วราภรณ์ รัตนอาชาไนย (2544, 97) ได้ทาํ การศึกษาองค์ประกอบที่
มี ผลกระทบต่ อแรงจู ง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานในโรงงานอุ ตสาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิ เลคทรอนิ กส์ (ศึกษาเฉพาะกรณี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
จังหวัดชลบุรี) พบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง และ
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานนี้ ไม่แตกต่างกัน ตามสถานภาพสมรส และแตกต่างกัน
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ตามเพศ ภูมิลาํ เนา สถานภาพการปฏิบตั ิงาน ระดับอายุ ขนาดองค์กร อายุงาน และ
ระดับการศึกษา
3. ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความ
รับผิดชอบ สภาพการทํางาน ความสําเร็ จในการทํางาน ความมัน่ คง ความก้าวหน้าใน
ตําแหน่ ง ผลตอบแทนสวัสดิ การต่างๆ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ในบริ ษ ัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถวิล โอทอง (2545, 74) ได้
ทําการศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผลต่อขวัญกํา ลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการ : ศึ กษา
เฉพาะกรณี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พบว่า ตัวแปรปั จจัยการทํางานที
สามารถทํานายขวัญกําลังใจ ได้แก่ ความพึงพอใจในหน้าที่การงาน การรับรู้ ต่อ
ความสําเร็ จในหน้าที่การงาน ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และการปกครองบังคับ
บัญชา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เซอร์ จิโอวานนิ (Sergiovanni 1969 อ้างถึงใน
วลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล 2541,33) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าเรื่ ององค์ประกอบที่ส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจในการทํางานของครู ในเขตการศึกษาต่าง ๆ ของมอนโรเคาน์ต้ ี รัฐ
นิวยอร์ ค พบว่า ความรู ้สึกที่ดีต่อความสําเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ในระดับสู ง และความรับผิดชอบเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ครู เกิดความพึงพอใจ
ในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. ผลการศึ กษา พบว่า ปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่ นโยบาย/แผนและการ
บริ หาร คุณลักษณะภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารองศ์กร มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนัก
ประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ งสอดคล้อง ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544, 123-129)
กล่าวว่าปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานปั จจัยด้านการจัดการ ได้แก่การ
สื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร
5. ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ทาํ งาน ภาพลักษณ์องศ์กร และการได้รับการยอมรับนับถือความสัมพันธ์กบั
ผูอ้ ื่ น มี ความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ งสอดคล้อง
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

424
กับงานวิจยั ของ ยู (Yu 1991, 52,04A อ้างถึง ในวลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล 2541, 35) ได้
วิ จ ัย เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการทํา งานของครู ศิ ล ปะอุ ส าหกรรมในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ประเทศไต้หวัน พบว่า ปั จจัยด้านเพื่อนร่ วมงาน เป็ นตัวแปรที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ครู มากที่สุด และสอดคล้อง พ.ต.อ. สุ วิระ ทรงเมตตา (2543,
120-122) ได้สรุ ปปั จจัยที่ทาํ ให้คนอยากทํางานประกอบด้วย มีสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่ดี อุปกรณ์ในการทํางานมีครบและสมบูรณ์ มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี หัวหน้างานดี
และเข้าใจลูกน้อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั
ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ดังนั้น ในการให้ความรู ้ หรื อประชาสัมพันธ์ทางแก่ประชาชนนี้ ดว้ ย
การจัดกิจกรรมและโครงการทั้งในด้านการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต่างๆ จะ
ส่ งเสริ มได้มีการพัฒนาความรู ้ และเพิ่มทักษะในการผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินปฏิบตั ิ
ให้มากขึ้น
2 ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริ ษทั ประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคา
อิส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานอยู่ใ นกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ประชาสัม พันธ์ ใ น
รู ปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร นิทรรศการ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการวิจยั ปั จจัยอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์ของประเมินมูลค่าทรัพย์สินใน
บริ ษัท ประเมิ น สั ง กัด สมาคมนั ก ประเมิ น ราคาอิ ส ระไทย ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านอยู่ ใ น
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เอกสารอ้างอิง
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. 2541. แรงงานสั มพันธ์ . พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์เอมพันธ์.

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

425
จรัล เพ็ชรเที่ยง.2542. การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่ง.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ถวิล โอทอง. 2545. การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการ: ศึกษาเฉพาะกรณี สาํ นักปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุ วรรณ.2540 .พฤติกรรมองศ์ การ. พิมพ์ครั้งที่ 2
กรุ งเทมหานคร:ไทยวัฒนาพาณิ ชย์.
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์.2544. จิตวิทยาการบริ หารงานบุคคล. กรุ งเทมหานคร:
บริ ษทั พิมพ์ดี จํากัด.
พรทิพย์ เราจนานนท์.2541 ความพึงพอใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงานการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย:ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานเก็บค่าผ่านทาง.ภาคนิพนธ์
พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
วิมลสิ ทธิ์ หรยางกูร. พฤติกรรมของผูอ้ ยูอ่ าศัยกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
เคหะสงเคราะห์ แบบแฟลต โครงการเคหะสงเคราะห์ ดินแดง ห้วยขวาง
ประชานิเวศน์ บ่อนไก่. กรุ งเทพฯ : คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523. 3 แผ่น (149 เฟรม). (ว MF11096)
วิภาพร มาพบสุ ข.2544. จิตวิทยาการทํางาน. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ.
วราภรณ์ รัตนอาชาไนย.2544. องศ์ประกอบที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (ศึกษาเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จังหวัดชลบุรี).
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

426
วลี ตั้งสวัสดิ์ตระกูล.2541. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
วิศวกรในบริ ษทั เอกชน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์,ปริ ญ ลักษิตานนท์ และสมชาย หิ รัญกิตติ.2538 ศัพท์การบริหาร.
กรุ งเทมหานคร:สํานักพิมพ์พฒั นาศึกษา.
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.2545.พฤติกรรมองศ์ การ:ทฤษฎีและการ
ประยุกต์.พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุ งเทพมหานคร:สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุ วริ ะ ทรงเมตตา,พ.ต.อ.2543 เทคนิคภาวะผู้นํายุคใหม่ . พิพม์ครั้งที่ 6.
กรุ งเทพมหานคร :โรงพิมพ์ตาํ รวจ.
สาธิ ตา สุ รงค์เดชะ. 2542. ความพึงพอใจในงานของผูส้ ื่ อข่าวหนังสื อพิมพ์ในยุค
วิกฤติเศรษฐกิจ. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
อภิญญา สุ นทรธาราวงศ์.2540. ความพึงพอใจในงานของพนักงานการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย. ภาคนิพนธ์พฒั นบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ .

อัญชลี ดีช่วย.2542.การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฎิบตั ิงานของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลนครนายก.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยรามคําแหง

Ashton, Fred Long, III. 1989. Connecticut middle school principals’ job satisfaction
with respect to selected motivators and hygienes. Dissertation Abstracts
International 50-11A.
Bernardin, H John, and Russell, Joyce E.A. 1993. Human resource management:
An experimental approach. Singapore: McGraw-Hill.
David, Fred R. 1997. Strategic management. 6th ed. Upper Saddle River, New
Jersey:Prentice-Hall.
วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

427
Forsberg, Kevin, Mooz, Hal, and Cotterman, Howard. 1996. Visualizing project
Management. New York: john Wiley & Sons.
Herzog, Thomas R. 1996. Research methods and data analysis in the social
Sciences. New York: Harper Collins.

วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 (เมษายน – มิถนุ ายน 2556)

