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ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

ในบริษัทประเมิน สังกดัสมาคมนักประเมินราคาอสิระไทยทีป่ฏิบัติงาน 

อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

SATISFACTION IN THE PERFORMANCE OF THE APPRAISAL OF THE  

ASSESSMENT UNDER THE VALUERS ASSOCIATION OF THAILAND  

WORKING IN BANGKOK AND VICINITY 

ประภาส บุญมาสงค ์1   ดร.พีรพงษ ์ ฟูศิริ 2 

------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

      การวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อ

ศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทั

ประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และ(2) เพื่อเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน ระดบัชั้นของผูป้ระเมิน  

 จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 30-39 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อายุ

การทาํงาน 1-5 ปี ส่วนความพึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน  

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร CEO MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล ในปัจจยัดา้นงาน ดา้นการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นความพึงพอใจ

ต่อวชิาชีพ อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

 1. ระดับความพึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีมีเพศ และระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า แตกต่างกนัมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาระดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการ

ทาํงานในสายวิชาชีพ แตกต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ สภาพการ

ทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ผลตอบแทน

สวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

 3. ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/แผนและการบริหาร คุณลกัษณะภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารองศก์ร มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

 4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน 

ภาพลกัษณ์องศก์ร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มี

ความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบตัิหนา้ที่, ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น, สังกดั

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย   
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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 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นส่วนสําคญัท่ีจะใช้ประกอบการ

ตดัสินใจดาํเนินการในดา้นต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทั้งดา้นอสังหาริมทรัพยสิ์นและ

สังหาริมทรัพย ์โดยเฉพาะดา้นอสังหาริมทรัพย ์ส่วนใหญ่ทรัพยสิ์นจะมีมูลค่าสูง การ

ตดัสินใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ ขาย การลงทุน การร่วมทุน การจาํนอง 

จาํนาํ ขายฝาก การเช่า คิดภาษี การแบ่งมรดก การตั้งสํารองหน้ี(NPL) ของสถาบนั

การเงินต่างๆ การโอนชาํระหน้ี การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การทาํประกนัภยั จะตอ้ง

ทราบมูลค่าทรัพยสิ์นบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทาํให้สามารถนาํไปประกอบการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ การใชป้ระโยชน์ทางดา้นการประเมินราคาทรัพยสิ์น

ในปัจจุบนัจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมาก ในการดาํเนินการด้านต่างๆ ข้างต้นใน

ขบวนการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นต่างๆ  

 ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดาํเนินงาน เป็นกาํลงัขบั

ใหธุ้รกิจการใหบ้ริการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดาํเนินการต่อไปได ้จึงสมควร

ท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความรับผดิชอบต่องานไวเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุด 

แต่ในการทาํงานร่วมกบัคนจาํนวนมาก ยอ่มตอ้งมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุ

หน่ึงของปัญหาอาจมาจากความแตกต่างกนัทางดา้นอารมณ์ ความรู้สึก พื้นฐานทาง

สังคม การปลูกฝังของครอบครัวและความตอ้งการดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัผลกัดนัให้

มนุษยด้ิ์นรน แสวงหาความตอ้งการท่ีมีระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงความตอ้งการของแต่

ละคนท่ีมีไม่เท่ากนันั้น หากในดา้นความตอ้งการของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ไดรั้บ
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การตอบสนองแลว้ ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะตั้งใจปฏิบติังานไดดี้ จะเกิดความพึง

พอใจในงานท่ีตนปฏิบติัอยู ่ป้องกนัการทุจริตได ้ 

 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้จะเห็นได้ว่าผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เป็น

บุคคลากรท่ีสําคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของงานและองศ์กรด้านการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยั จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์

กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน ของบริษัท

ประเมินในสังกดัของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย เพื่อนําผลท่ีได้มาใช้เป็น

แนวทางในการวางแผน ป้องกนั แก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนและเสริมสร้างให้เกิด

ความพึงพอใจ อนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น สําเร็จ

ลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

ประเทศไทย ส่งผลใหอ้งศก์รเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป 

 จุดมุ่งหมายของการวจัิย (Objectives)  

 1. เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล ท่ีมีต่อความพึงพอใจ

ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ

ไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นงานและความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

 3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการจดัการและความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกั

ประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล      

 4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษทัประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    
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ปัจจยัดา้นลกัษณะบุคคล : เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน อายกุารทาํงาน ระดบัชั้นของผู ้

ประเมิน 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม : 

สภาพแวดล้อมของสถานท่ีทํางาน 

ภาพลกัษณ์องศ์กร การได้รับการยอมรับ

นบัถือความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 

ความพงึพอใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินในบริษัทประเมิน 

สังกดัสมาคมนักประเมินราคา

อสิระไทยทีป่ฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

ตัวแปรอสิระ                                                           ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

ปัจจยัดา้นงาน : ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

ความรับผดิชอบ สภาพการทาํงาน 

ความสาํเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง/

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ผลตอบแทน

สวสัดิการต่างๆ 

 
ปัจจยัดา้นการจดัการ : นโยบาย/แผนและ

การบริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารองศก์ร 
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 ขอบเขตของการวจัิย(Scope of research) 

 1. ขอบเขตของเน้ือหาการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ

บริษทัประเมินในสังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่น

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 300 คน โดยใชสู้ตรการคาํนวณหากลุ่ม

ตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545 :74 ) จาํนวน 171 

ตวัอยา่ง 

 2. เวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลจะใชร้ะยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 11 ถึง 18 

มีนาคม 2556 

 3. สถานท่ีเก็บขอ้มูล คือพนกังานบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานของการวจัิย (Hypothesis) 

          1.ปัจจยัด้านลักษณะบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

          2. ปัจจยัดา้นงานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

        3. ปัจจยัดา้นการจดัการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ

ไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

         4. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

      จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ี
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ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัคาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์

ทั้งทางดา้นผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการดา้นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงัน้ี 

1.  เพื่อทราบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานท่ีก่อให้เกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน 

สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารขององศก์ร และ

สามารถนาํขอ้มูลท่ีคน้พบในคร้ังน้ี ไปวางแผน กาํหนดนโยบาย เพื่อพฒันาการปฏิบติั

หนา้ของผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์น ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 4. เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองศค์วามรู้ในดา้นการบริหารบุคคลากรดา้นการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น  

 5. เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับผูท่ี้สนใจทาํการศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นน้ี

ต่อไป  

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัอาศยัทฤษฎีความพึงพอใจท่ียอมรับกนัแพร่หลาย

ทัว่โลก ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์  

 มาสโลว ์(Maslow 1943  อา้งถึงใน  วิภาพร มาพบสุข  2544, 22-23)  ได้

เสนอความตอ้งการดา้นต่างๆ  กนัของมนุษย ์ เรียงลาํดบัจากตํ่าไปหาสูง  ตามลาํดบั

ความสําคญัโดยท่ีมนุษยจ์ะมีความตอ้งการในระดบัสูงๆ  เม่ือความตอ้งการขั้นตน้

ไดรั้บการตอบสนองแลว้  ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ความตอ้งการขั้นพื้นฐานหรือความตอ้งการทางร่างกาย (Basic or 

Physiological Needs) เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสุดสําหรับการครองชีพ ทาํให้มนุษยต์อ้งการ
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ใฝ่หาส่ิงน้ีมาตอบสนอง  เช่น  อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  ยารักษาโรค  ตลอดจนความ

ตอ้งการทางเพศดว้ยเหตุน้ีองค์การทุกแห่งจึงตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคน

โดยการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน    เพื่อท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนจะได้นาํเงินไปใช้จ่ายเพื่อ

สนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของชีวติ   เพื่อการดาํรงชีพแต่ละคน 

 ขั้นท่ี 2   ความตอ้งการความมัน่คงความปลอดภยั (Security and Safety 

Needs)  เม่ือความตอ้งการทางร่างกาย ได้รับการตอบสนองแล้ว  มนุษยจ์ะมีความ

ตอ้งการในขั้นสูงต่อไป  คือความตอ้งการดา้นความปลอดภยั  หรือความมัน่คงต่าง ๆ  

เช่น  ความมัน่คงในงานท่ีทาํอยู ่ ไดรั้บความยุติธรรม   ไดรั้บการรักษาพยาบาล  และ

ไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ   เป็นการตอบแทนเม่ือออกจากงาน  นอกจากน้ีตอ้งมีรายไดดี้

พอสมควร  มีหลกัประกนัต่างๆ    

 ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรัก  และเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Love and 

Belonging Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองในสองประการดงักล่าวแลว้ มนุษย์

จะมีความต้องการสูงข้ึนอีก   คือ ความตอ้งการทางด้านสังคม  ต้องการให้สังคม

ยอมรับตนเขา้เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ  และเพื่อนร่วมงานยอมรับ

ในความสัมพนัธ์ของตน  องค์การย่อมตอบสนองความตอ้งการของลูกจา้งสามารถ

แสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขอ้บกพร่องขององค์การ  ทาํให้

เกิดความภาคภูมิใจรู้สึกคลา้ยกบัวา่งานนั้นเป็นของตนเอง 

 ขั้นท่ี  4  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem  Needs)   มนุษยต์อ้งการ

ให้สังคมยกย่อง   รวมถึงความเช่ือมัน่ในเร่ืองความรู้ความสามารถ   ความสําคญัใน

ตนเองต้องการมีฐานะเด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน   และการมีตาํแหน่งสูงใน

องคก์าร   ทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 

 ขั้นท่ี 5  ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง (Self –Actualization) หรือความ

ตอ้งการแสวงหาความกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเอง ความตอ้งการในขั้นน้ีมนุษยจ์ะมีความสุข

ในการทาํงาน  มีความพึงพอใจท่ีจะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ชีวิต  มีความตอ้งการให้

ตนเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  
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 วธีิการดําเนินการวจัิย (Methodology) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 

 ส่วนที่1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นเป็นแบบสอบถามปลายปิด ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดส่วน

บุคคลของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น มีจาํนวนคาํถาม 7 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบสํารวจ

รายการ ซ่ึงเป็นคาํถามเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้

อายงุาน และระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  

 สวนที่ 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผู ้

ประเมินค่าทรัพยสิ์นของบริษทัประเมินในสังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระ ดา้น

ต่างๆของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงแบบสอบถามนั้นประกอบไปดว้ยตวัแปรตาม 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้เป็นรูปแบบประเภท Rating Scale เป็นคาํถามทางดา้นต่างๆ 

จาํนวน 35 ขอ้ ประกอบด้วยด้านงานท่ีปฏิบติั ด้านการจดัการ ด้านสภาพแวดล้อม 

ความพึงพอใจต่ออาชีพผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามไปแจกให้พนักงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วย

ตนเอง  พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจและรับแบบสอบถาม

กลบัตามวนัท่ีนดั  โดยใช้เวลา  1  สัปดาห์  ตั้งแต่วนัท่ี 11 ถึง 18 มีนาคม 2556 เพื่อ

นาํไปดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใช ้

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายได ้อายงุาน และระดบัชั้น

ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ี และร้อยละ  
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2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ความพึง

พอใจต่ออาชีพผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการการ

ปฏิบติังานของประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ค่า t-test และ f-test (One – 

way ANOVA) ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะนาํไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวธีิของ LSD 

4.การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์น ดา้นดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นการจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ความพึงพอใจต่อ

อาชีพผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา   รายไดต่้อเดือน อายกุารทาํงาน ระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า โดยใชก้าร

ทดสอบ t-test และ One-Way ANOVA 

5. การทดสอบความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นการจดัการ 

และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  

สรุปผลการวจัิย (Result) 

 ภูมิหลงัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อาย ุ

อยูใ่นช่วง 30-39 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท อายกุารทาํงานในสายวชิาชีพประมูลทรัพยสิ์น 1-5 ปี  

 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น พบวา่ ระดบัความ

พึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา
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อิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจยัดา้นงาน ดา้น

การจดัการ ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

  ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 พบว่า 

   1. เพศมีความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  2. อายุมีความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

   3. สถานภาพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

  4. ระดบัการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกนั      

  5. รายได ้มีความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

  6. สถานภาพ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกนั 

 7. ระดับชั้นของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั ความรับผิดชอบ สภาพการทาํงาน ความสําเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง 
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ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง ผลตอบแทนสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษทัประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/

แผนและการบริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองศ์กร มีความสัมพนัธ์ กบั 

ความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน 

สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์องศก์ร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ว่า ระดบัความพึงพอใจผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีเพศและระดบัชั้นของผูป้ระเมิน

มูลค่า แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ ระดับความพึงพอใจผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมี อายุ สถานภาพการสมรส ระดบั

การศึกษาระดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายกุารทาํงานในสายวชิาชีพ แตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ 

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบ สภาพการทาํงาน ความสาํเร็จในการทาํงาน 

ความมัน่คง ความกา้วหน้าในตาํแหน่ง ผลตอบแทนสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ 

กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน 

สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/แผน

และการบริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองศก์ร มีความสัมพนัธ์ กบั ความ

พึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดั

ส ม า ค ม นัก ป ระ เ มิ นรา ค า อิส ระ ไ ท ย แล ะ ปั จจัย ด้า นส ภา พ แวดล้อม  ไ ด้แ ก่ 
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สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์องศก์ร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้

ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test 0.817 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.005 ยอมรับ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 0.100 ปฏิเสธ 

รายไดต่้อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

อายกุารทาํงาน F-Test 0.001 ยอมรับ 

ระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์น  

F-Test 0.169 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านงาน 

1. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2. ความรับผดิชอบ Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

3. สภาพการทาํงาน Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

4. ความสาํเร็จในการทาํงาน Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

5. ความมัน่คง Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

6. ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

7. ผลตอบแทนและสวสัดิการ

ต่างๆ 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 
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ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านการจัดการ 

1. นโยบาย/แผนและการบริหาร Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2. คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารองศก์ร 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

1. สภาพแวดลอ้มของสถานท่ี

ทาํงาน 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2. ภาพลกัษณ์องศก์ร Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

3. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

 

การอภิปรายผล (Discussion) 

  การว ิจยั เ ร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหนา้ที ่ของผูป้ระเมินมูลค ่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประเด็นท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษา พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ที่ของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบติังานอยู่

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปัจจัยด้านงาน ด้านการจัดการ ด้าน

สภาพแวดลอ้ม และดา้นความพึงพอใจต่อวิชาชีพ ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์ (2540, 68-72)  ไดศึ้กษาเร่ือง  

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  พบว่า 

พนกังานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีความพึงพอใจในงาน  โดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น   พบวา่ มีความพึงพอใจระดบัปานกลางใน

ดา้นการยอมรับนบัถือ   ลกัษณะงานความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ความสัมพนัธ์

กบัผูบ้งัคบับญัชา  ความกา้วหนา้ในการทาํงาน  สภาพแวดลอ้มการทาํงาน สอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ อญัชลี  ดีช่วย (2542, 87)  ศึกษาเร่ืองขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน

ของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลนครนายก  พบว่า  พยาบาลประจาํการมีขวญั

กาํลงัใจการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ในด้านสภาพการทาํงาน  ด้านเงินเดือน  

และสวสัดิการ  ด้านความมั่นคงปลอดภัย  ด้านการปกครองบังคับบัญชา  ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  ซ่ึง ศิริวรรณ   เสรีรัตน์  และคณะ (2541,95)  ไดใ้ห้

ความหมายของความพอใจในงานไวว้่า  หมายถึง  ทศันคติของคนใดคนหน่ึงท่ีมีต่อ

งานของเขา   คนท่ีมีความพอใจในงานของเขาสูงจะมีทศันคติในทางบวกต่องาน  ตรง

ขา้มคนท่ีไม่พอใจในงานของเขาก็จะมีทศันคติในทางลบเก่ียวกบังาน  แต่ในการพูด

ถึงทศันคติของพนกังานเรามกัจะหมายถึงในทางพอใจ 

 2. ระดับความพึงพอใจผูป้ระเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษทัประเมิน สังกัด

สมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท่ีมีเพศและระดบัชั้นของผูป้ระเมินมูลค่า แตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษาระดบั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายุการ

ทํางานในสายวิชาชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรัส  เพช็รเท่ียง  (2542, 57-59)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจใน

การทาํงานของพนักงานในบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า  พนกังานท่ีมีเพศ ระดับ

ตาํแหน่ง  วฒิุการศึกษา  และอายุต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการทาํงานต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติ  ยกเวน้ เพศไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ถวิล  โอ

ทอง (2545, 74)  ได้ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย พบว่าปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ  และระดับตาํแหน่ง ไม่มีความสัมพนัธ์กับขวญักาํลังใจในการ

ปฏิบติังานของขา้ราชการสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  และสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ  วราภรณ์  รัตนอาชาไนย  (2544, 97)  ไดท้าํการศึกษาองคป์ระกอบท่ี

มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  (ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

จงัหวดัชลบุรี)  พบวา่พนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง  และ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานน้ี  ไม่แตกต่างกนั ตามสถานภาพสมรส  และแตกต่างกนั
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ตามเพศ  ภูมิลาํเนา  สถานภาพการปฏิบติังาน  ระดบัอาย ุ ขนาดองคก์ร  อายุงาน  และ

ระดบัการศึกษา 

3. ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความ

รับผดิชอบ สภาพการทาํงาน ความสําเร็จในการทาํงาน ความมัน่คง ความกา้วหนา้ใน

ตาํแหน่ง ผลตอบแทนสวสัดิการต่างๆ มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนัก

ประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถวิล  โอทอง (2545, 74)  ได้

ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ : ศึกษา

เฉพาะกรณีสํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  พบว่า ตวัแปรปัจจยัการทาํงานที

สามารถทาํนายขวญักาํลงัใจ  ได้แก่  ความพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน  การรับรู้ต่อ

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน  ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  และการปกครองบงัคบั

บญัชา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni 1969  อา้งถึงใน  

วลี  ตั้งสวสัด์ิตระกูล  2541,33)  ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เร่ืององค์ประกอบท่ีส่งผลให้

เกิดความพึงพอใจในการทาํงานของครู  ในเขตการศึกษาต่าง ๆ ของมอนโรเคาน์ต้ี  รัฐ

นิวยอร์ค   พบว่า ความรู้สึกท่ีดีต่อความสําเร็จของงาน   การไดรั้บการยอมรับนบัถือ

ในระดบัสูง  และความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจ

ในการทาํงานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 4. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัด้านการจดัการ ไดแ้ก่ นโยบาย/แผนและการ

บริหาร คุณลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองศก์ร มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกั

ประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงสอดคล้อง ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, 123-129) 

กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานปัจจยัดา้นการจดัการ ไดแ้ก่การ

ส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร 

 5. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีทาํงาน ภาพลกัษณ์องศ์กร และการไดรั้บการยอมรับนบัถือความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น มีความสัมพนัธ์ กบั ความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของผูป้ระเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของ ย ู(Yu 1991, 52,04A  อา้งถึง  ในวลี  ตั้งสวสัด์ิตระกูล  2541, 35)   ได้

วิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจในการทาํงานของครูศิลปะอุสาหกรรมในโรงเรียน

มธัยมศึกษา  ประเทศไตห้วนั  พบว่า ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน   เป็นตวัแปรท่ีสร้าง

ความพึงพอใจให้กบัครูมากท่ีสุด  และสอดคล้อง พ.ต.อ.  สุวิระ  ทรงเมตตา (2543, 

120-122)   ไดส้รุปปัจจยัท่ีทาํใหค้นอยากทาํงานประกอบดว้ย มีสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานท่ีดี อุปกรณ์ในการทาํงานมีครบและสมบูรณ์ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี หวัหนา้งานดี

และเขา้ใจลูกนอ้ง  

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

 1 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทั

ประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ดงันั้น ในการให้ความรู้หรือประชาสัมพนัธ์ทางแก่ประชาชนน้ีดว้ย 

การจดักิจกรรมและโครงการทั้งในดา้นการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ จะ

ส่งเสริมไดมี้การพฒันาความรู้ และเพิ่มทกัษะในการผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นปฏิบติั

ใหม้ากข้ึน  

 2 ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในบริษทัประเมิน สังกดัสมาคมนกัประเมินราคา

อิสระไทย ท่ีปฏิบติังานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชาสัมพนัธ์ใน

รูปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร นิทรรศการ  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรมีการวิจยัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจมีความสัมพนัธ์ของประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใน

บริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย  ท่ีปฏิบัติงานอยู่ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เอกสารอ้างองิ 

เกษมสันต ์วลิาวรรณ. 2541.  แรงงานสัมพนัธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร: 

              สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์. 
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