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ผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ       

นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา 

Compensation and Job Satisfaction that affect the Motivation to Work of  

Accountants in Nakhon Ratchasima Province 
  

ธาริณี   อังคยศ1  

 

บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานกับ

แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา  2) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานท่ี

สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักบัญชี

บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก 1) ปจจัยผลตอบแทน ประกอบดวย ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และ 

ผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน  2)  ความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร และดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการทํางาน  ไดแก แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ

ภายนอก   เครื่องมือท่ีใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน F – Test / ANOVA   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยผลตอบแทนในดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน              

มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก (r = 0.748) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอมทาง

กายภาพในการทํางาน มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวกสูง       

(r = 0.783) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01  2) ปจจัยผลตอบแทนในดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และ

ผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ปจจัยพึงพอใจในการทํางาน ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอม

ทางกายภาพในการทํางาน สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คําสําคัญ: ผลตอบแทน, ความพึงพอใจในการทํางาน, แรงจูงในการทํางาน, นักบัญชี 

 

Abstract  

The purposes of this research were 1) to study the relationship between compensation and 

job satisfaction and motivation to work of accountants in Nakhon Ratchasima province 2) to study 

the compensation and job satisfaction that affect the motivation to work of accountants in Nakhon 

Ratchasima province. A sample of this study was accountants in Nakhon Ratchasima province which 
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the independent variables are 1) a compensation factor that consists of monetary returns and non-

monetary returns 2) job satisfaction factor that including personal aspect, cluster and organization, 

and physical environment in the workplace. Dependent variable is a motivation to work included 

internal and external incentives. The instruments used for data analysis were the percentage, mean, 

standard deviation, F-Test / ANOVA, Correlation Coefficient, and Multiple Regression Analysis.  

 The research result found that 1) a compensation factor, both monetary and non-monetary 

returns, had a positive relationship to the motivation to work of accountants in Nakhon Ratchasima 

province (r = 0.748) with a statistically significant level of 0.01, and job satisfaction factors, 

that including personal aspect, cluster and organization, and physical environment in the 

workplace, had a strong positive relationship to the motivation to work of accountants in Nakhon 

Ratchasima province (r = 0.783) with a statistically significant level of 0.01 2) a compensation 

factor, both monetary and non-monetary returns, affected to a motivation to work of accountants 

in Nakhon Ratchasima province with a statistically significant level of 0.05 and 3) job satisfaction 

factors which consist of personal aspect, cluster and organization, and physical environment in the 

workplace affected to a motivation to work of accountants in Nakhon Ratchasima province with a 

statistically significant level of 0.05. 

Keywords: compensation, job satisfaction, motivation to work, accountants 

 

บทนํา 

ทรัพยากรบุคคล นับเปนหัวใจสําคัญอยางหน่ึง ท่ีชวยผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จ สงผลใหปจจุบันแตละ

องคกรหันมาใหความสนใจกับทรัพยากรบุคคลกันมากข้ึน โดยมีการปรับเปลี่ยนท้ังองคกรและบุคลากรในองคกรใหเขากับ

สภาวะของโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การจัดการองคกรและการจัดการดานทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอประสิทธิผลและความสําเร็จขององคกร องคกรตองมีการจัดการดานบุคลากร ดานการคัดสรรบุคลากรท่ีมีขีด

ความสามารถ ทักษะ และประสบการณสูง ในขณะเดียวกับก็ตองสรางความพึงพอใจและจัดสวัสดิการตางๆ ท่ีดี และเหนือกวา

องคกรอ่ืน ใหกับบุคลากรของตน เพ่ือความพึงพอใจผลการปฏิบัติท่ีดีท่ีพนักงานจะใหแกองคกร (ศิริวรรณ เสรีรัตน,สมชาย 

หิรัญกิตติ และธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550)  ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึก และทัศนคติท่ีมีตอการทํางานและ

ปจจัยตางๆ ในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานเกิดข้ึนจากองคกรมีการตอบสนองความตองการของบุคคลท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลน้ันปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

การจูงใจท่ีจะกระตุนใหแตละคนทํางานน้ัน จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จ สงผลใหพนักงานเกิดความพึงพอใจใน

การทํางาน การบริหารใหมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยมองท่ีคนเปนทรัพยากร หรือเปนสมบัติอยางหน่ึงขององคการ ซึ่ง

หมายความวาองคการมองเห็นวาคนเปนสิ่งมีคา สามารถทําใหองคการไดรับผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไดกําไรสูงข้ึน ผูบริหารจึงพยายาม

สรางสิ่งจูงใจ (Incentive) เพ่ือจูงใจใหคนทํางานมากข้ึน (พูลสุข สังขรุง, 2548 : 139) ในปจจุบัน การเปลี่ยนงานของพนักงาน 

อันเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตัว การเปลี่ยนแปลงงานของพนักงานจึงเปนปญหาขององคการในดานของเวลาท่ีจะตอง

สรางคนใหมแทนคนเกา องคการท่ีมีพนักงานลาออกบอย ๆ จะทําใหมีปญหาเรื่องของงาน สูญเสียผูท่ีมีความชํานาญกอนเวลา

อันสมควร องคการท่ีประสบปญหาการลาออกของพนักงานอยูเสมอ สงผลมุมมองกอใหเกิดความคิดท่ีทําใหองคการไมมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังน้ัน การจางและการธํารงรักษาคน (Hiring and Retention) เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเทา ๆ กัน 
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ทรัพยากรบุคคลถือวาเปนสินทรัพย (Human Assets) ช้ันเลิศ การธํารงรักษาพนักงานท่ีดีเดนเหลาน้ันไวกับองคการใหนาน

ท่ีสุด  

ผลตอบแทน เปนการใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน คาจาง เงินเดือน  เงินชดเชย หรือ

ผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีองคการไดใหกับพนักงานเพ่ือเปนการตอบแทน การทํางาน ผลตอบแทนเปนเครือ่งมือสําคัญในการธํารง

รักษาใหพนักงานอยูรวมกับองคการ จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยในการดึงดูดและรักษาพนักงานไวในอนาคต และการสรางพนักงาน

ใหเกิดความผูกพันกับองคการดวยการใหสิ่งจูงใจทางดานการเงิน (เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง, 2543 : 258)  การจายผลตอบแทนแก

พนักงาน อยางเหมาะสมจะเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหการบริหารงานบรรลุตามเปาหมายของกิจการในเรื่องของการ

เจริญเติบโตและการขยายผลงานโดยตรงตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถ

ดึงดูดพนักงานท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในองคการ สงผลใหองคการมีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจะจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน ดวยความเต็มใจ จึงเปนการสรางขวัญและกําลังใจ และ

ผลตอบแทนท่ีมีความเสมอภาคท้ังภายในกิจการ (Internal Equity) มีความสามารถในการแขงขันกับภายนอก (External 

Competitive) ได พรอมท้ังจะชวยรักษาพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหอยูกับกิจการและพนักงาน

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ ในการท่ีจะไดรับ ธํารง และคงไวซึ่งกําลังแรงงานท่ีสามารถสรางผลผลิต 

และการจายผลตอบแทนสามารถใชเปนเครื่องแสดงถึงพฤติกรรมท่ีมีคุณคาสูงสุด และยังมีอิทธิพลตอผลผลิตของพนักงานแต

ละคนและทิศทางกลยุทธขององคการ การบริหารท่ีมีศักยภาพมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสามารถนําพาองคการไปสู

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการได การท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพสูงใหอยูกับองคกรได จําเปนจะตองพ่ึงองคกร

หรือบริษัท จะตองตระหนักกลาวคอื ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ความมั่นคง สวัสดิการ ความกาวหนาจะตองใหความสําคัญเปน

กรณีพิเศษ เพราะผลประโยชนเหลาน้ีจะเปนปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอขวัญกําลังใจของพนักงาน แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ นํามาสูความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอบริษัทหรือองคการในท่ีสุด 

บุคลากรทางการบัญชีน้ันมีสวนสําคัญตอกิจการแทบทุกแขนง ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สมาคม องคกร และหนวยงานอิสระตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกมาทุกยุคทุกสมัย เพราะทุกกิจการลวนแลวแตตองเก็บบันทึก

ขอมูลเก่ียวกับการบัญชีและการเงิน มาจัดทําเปนงบการเงิน เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ

กิจการ เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ ฉะน้ัน บุคคลท่ีจะเขามาสู

กระบวนการในการทําบัญชี นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ไมวาจะเปนดานการบัญชี ดานภาษี หรือกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของแลว ยังตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก เพราะผลของการบัญชีท่ีผิดพลาดอาจสรางความ

เสียหายอยางใหญหลวงตอองคกรธุรกิจได โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยน้ัน ขอมูลทาง

บัญชีจะกระทบการตัดสินใจของผูใชงบการเงินในวงกวางท้ังภายในและภายนอกกิจการ จึงตองมั่นใจวางบการเงินน้ัน

ถูกจัดทําข้ึนอยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพ่ือใหไดตัวเลขมาใชในการรายงานผลการดําเนินงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากงบการเงินไมถูกตองหรือแสดงตัวเลขท่ีบิดเบือนไปจากความเปนจริง จะสั่นคลอน

ความเช่ือมั่นของนักลงทุน และสงผลเสียหายตอธุรกิจท้ังดานการดําเนินงาน ภาพลักษณ ช่ือเสียงขององคกร และอาจ

สงผลกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพรวมอีกดวย แสดงใหเห็นวา บุคลากรในวิชาชีพบัญชีน้ันมีบทบาทตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไมยิ่งหยอนไปกวาวิชาชีพอ่ืน ๆ 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1) เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของนัก

บัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา 
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2) เพ่ือศึกษาผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทใน

จังหวัดนครราชสีมา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1) ปจจัยผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท    

   ในจังหวัดนครราชสีมา 

2) ปจจัยผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัด  

      นครราชสีมา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1 ประชากร (Population) 

   ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,200 คน  

  2 กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

ตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากการสุมตัวอยาง จากสูตรตาราง

สําเร็จรูป Krejcle และ Morgan ในระดับความเช่ือมั่น 95 จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจากนักบัญชีบริษัทในจังหวัด

นครราชสมีา จํานวน 291 คน 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน          

F – Test / ANOVA   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย  

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ในการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ผลตอบแทนมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา         

ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยผลตอบแทนกับ          

                    แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

**5มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ปจจัยผลตอบแทนมคีวามสมัพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจงัหวัดนครราชสมีา ซึง่เปนไปตาม

สมมตฐิาน โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธในระดบัคอนขางสงู (r = 0.748) ในทางบวก อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตัวแปร X̄E A      S.D. ผลตอบแทน แรงจูงใจในการทํางาน 

1. ปจจัยผลตอบแทน  3.79 0.463 1 0.748** 

2. แรงจูงใจในการทํางาน 3.99 0.562 0.748** 1 
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นอกจากน้ี เมื่อวิเคราะหความสัมพันธเปนรายดานของปจจัยผลตอบแทน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.2 

 

ตารางท่ี 4.2  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจยัผลตอบแทนกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบรษัิทในจังหวัด

นครราชสมีา รายดาน 

ตัวแปร 
ปจจัยผลตอบแทน 

XR1 XR2 VIF 

แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท (Zt) 0.673** 0.704**  

ดานผลตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน   (X1) 1.00 0.697** 1.944 

ดานผลตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน   (X2)  1.00 1.944 

**5มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ปจจัยผลตอบแทนมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก      

ในระดับคอนขางต่ํา – คอนขางสูง (r =0.673 – 0.704 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ความสัมพันธระหวางปจจัยความพึงพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา  

การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยความพึงพอใจในการทํางานกับ

แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับ 

                    แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

**5มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.3  พบวาปจจัยความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง  (r = 0.783) ใน

ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งหมายความวา ถานักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมามีปจจัยความพึง

พอใจในการทํางานมากจะทําใหนักบัญชีบริษัทมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับมากเชนกัน 

นอกจากน้ี เมื่อวิเคราะหความสัมพันธเปนรายดานของปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี  4.4 

 

 

 
 

ตัวแปร X̄E A      S.D. ความพึงพอใจในการ

ทํางาน 

แรงจูงใจในการทํางาน 

1. ความพึงพอใจในการทํางาน 4.01 0.472 1 0.783** 

2. แรงจูงใจในการทํางาน 3.99 0.563 0.783** 1 
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ตารางท่ี  4.4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยความพึงพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชี  

                  บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา รายดาน 

ตัวแปร 
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน 

YR1 YR2 YR3 VIF 

 แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท (ZRtR) 0.602** 0.772** 0.628**  

ดานสวนบุคคล (Y1)  0.643** 0.562** 1.850 

ดานกลุมและองคกร (Y2)   0.608** 2.012 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (Y3)    1.722 

**5มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวาปจจัยความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท

ในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก ในระดับปานกลาง – คอนขางสูง (r = 0.562 – 0.772 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01  

ตัวแปรอิสระของปจจัยความพึงพอใจในการทํางานแตละดานมีความสัมพันธกันทุกตัวแปร ซึ่งอาจเกิดปญหา 

Multicollinearity ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวาคา VIF ของตัวแปรอิสระ คือ

ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานแตละดานมีคาตั้งแต 1.722 – 2.012 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมถึง

ข้ันกอใหเกิดปญหา Multicollinearity (Black, 2006: 585) สามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ได 

 

ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา  

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู วิจัยใชใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียดตารางท่ี 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5  ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา  

ลําดับท่ี ปจจัยผลตอบแทน B Std.Error Beta t P-value 

 ปจจัยผลตอบแทน      

1 ดานผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน (X2) 0.351 0.051 0.457 6.870* 0.000 

2 ดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน (X1) 0.296 0.056 0.354 5.316* 0.000 

n=196, Constant=1.944, R=0.748, R2=0.560, R2adj=0.555, S.E.est=0.370, F=122.78 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน 

(Stepwise Regression) พบวา ปจจัยผลตอบแทน ซึ่งประกอบดวย ดานผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน (X2) ดาน

ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน (X1) สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 56 (R2 =0.560) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ 

S.E.est=0.370 

 

 ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัด

นครราชสีมา  

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผู วิจัยใชใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน

ของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียดตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัด

นครราชสีมา 

ลําดับท่ี ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน B Std.Error Beta t P-value 

                ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน      

1 ดานกลุมและองคกร (Y2) 0.522 0.057 0.564 9.213* 0.000 

2 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ

ทํางาน (Y3) 

0.223 0.057 0.220 3.888* 0.000 

3 ดานสวนบุคคล (Y1) 0.131 0.066 0.116 1.974* 0.050 

n=196, Constant=0.512, R=0.802, R2=0.643, R2adj=0.637, S.E.est=0.335, F=115.20 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน 

(Stepwise Regression) พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ดานกลุมและองคกร (Y2) ดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (Y3) ดานสวนบุคคล (Y1) สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท

ในจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 64.30 (R2 =0.643) มีความคลาด

เคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ S.E.est=0.335 

 

ผลการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนเปนสมการโครงสรางได ดังนี้ 
 

 Z t = 1.944+ 0.351X2 + 0.296X1    ……………    1 
 

 จากสมการ พบวา ปจจัยผลตอบแทน ดานผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน (X2) สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน

ของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา มากท่ีสุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.351 รองลงมาไดแก ดาน

ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน (X1) มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.296  

   Z t = 0.512 + 0.522Y2 + 0.223Y3 + 0.131Y1     ………………….      2 

 จากสมการ พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ดานกลุมและองคกร (Y2) สงผลตอแรงจูงใจในการ

ทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด โดยมคีาสมัประสิทธ์ิเทากับ 0.522 รองลงมาไดแก ดาน
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สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (Y3) มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.223 และดานสวนบุคคล (Y1) มีคา

สัมประสิทธ์ิเทากับ 0.131 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยขางตนผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนัก

บัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยผลตอบแทนในดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และดานผลตอบแทนท่ีไมเปน

ตัวเงิน มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวกในระดับคอนขางสูง 

เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีนักบัญชีบริษัทไดรับจากการทํางาน ท่ีเปนตัวเงินน้ัน โดยผลตอบแทนจะเปนตัวแทนสภาพทาง

จิตวิทยาท่ีสําคัญ ซึ่งเมื่อพนักงานไดรับจากการทํางาน ซึ่งความเสมอภาคบุคคลจะตัดสินความยุติธรรม หรือหากไมได

รับความเปนธรรมก็มักจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจนําไปสูพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เชน การไมใหความรวมมือ 

การขาด ลา มาสาย หรือการตัดสินใจลาออกจากงาน จะเปนปญหาท่ีสําคัญประการหน่ึงสําหรับการวางแผนทรัพยากร

บุคคล ท้ังยังทําใหเกิดคาใชจายท่ีเปนตัวเงิน คาใชจายในการสรรหาพนักงานทดแทน คาใชจายในการฝกอบรม 

นอกจากน้ี ยังสงผลถึงการสูญเสียองคความรู และความชํานาญตาง ๆ ของบุคคลอีกดวย ความรับผิดชอบและหนาท่ี

ซับซอนมากกวา ควรไดรับผลตอบแทนมากกวางานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบรวมท้ังความซับซอนนอยกวา และควร

สะทอนถึงความเหมือนและความแตกตางในเน้ือหางานท่ีจําเปนตองใชทักษะในการทํางานท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา รัมพณีนิล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ

ผลตอบแทนท่ีมีตอแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา 1) ผลตอบแทน ดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ

แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมและเปนรายดานไดแก ดานแรงจูงใจภายใน และดานแรงจูงใจภายนอก 2) ผลตอบแทน 

ดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน มีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ในการ

ทํางาน 3) ผลตอบแทน ดานผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน มีความสัมพันธเชิงบวก กับความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมและ

เปนรายดาน ไดแก ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน  

 ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ

ทํางาน มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวกในระดับคอนขางสูง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา รัมพณีนิล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของผลตอบแทนท่ีมีตอแรงจูงใจในการ

ทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจ

ในการทํางาน ดานแรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม 

ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน เน่ืองจาก ผูบริหาร

จําเปนตองปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาในฐานะสิ่งมีชีวิต จิตใจ คอยดูแลสวัสดิการ จูงใจ ปรับสภาพแวดลอมในการ

ทํางานและการสงเสริมขวัญและกําลังใจใหดีอยูเสมอ ซึ่งเปนปจจัยอันสําคัญท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานและ

สรางความสําเร็จท้ังในความตองการของพนักงานและบรรลเุปาหมายขององคการ และสอดคลองกับแนวคิดของ วิเชียร 

วิทยอุดม (2549 : 10) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปในทางบวกจึงสงผลใหพนักงานทุก

คนปฏิบัติงานเต็มความสามารถดวยความพอใจ ถาพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ยอมจะทํางานดวยความเต็ม

ใจ ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิดอุทิศเวลาใหกับองคการอันจะนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายขององคการ ดังน้ัน 

ผูบริหารองคการจะตองตระหนักและใหความสําคัญในระบบการสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานท่ีจะทํางานใหกับ

องคการ เพราะหากพนักงานไมพอใจท่ีจะทํางานแลว ยอมสงผลทางลบกับองคการอยางแนนอน  
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 ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 

ผลตอบแทน ซึ่งประกอบดวย ดานผลตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน ดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน สงผลตอแรงจูงใจในการ

ทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน บํารุงศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง 

ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ทีทีซี นํ้าดื่มสยาม จํากัด  ผลการศึกษาพบวา 

ดานคาตอบแทน พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยสวนใหญสวัสดิการท่ีไมเปนตัวเงินท่ีไดรับมีความเหมาะสม และ

สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา รัมพณีนิล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของผลตอบแทนท่ีมีตอแรงจูงใจในการ

ทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา  

ผลตอบแทน ดานผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม

และเปนรายดานไดแก ดานแรงจูงใจภายใน และดานแรงจูงใจภายนอก    

 ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา 

พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ

ทํางาน ดานสวนบุคคล สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา เน่ืองจากนักบัญชี

บริษัทคิดวาสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอย ระดับแสงสวาง การจัดสรรเน้ือท่ีมี

ความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความปลอดภัยอยูในระดับท่ีไดมาตรฐาน บริษัทไดสรางบรรยากาศท่ี

เปนมิตรและเอ้ืออารีตอเพ่ือนรวมงาน และไดรับการจัดสรรเวลาพักผอนและเขารวมกิจกรรมทางสังคมและเพ่ือน

รวมงานอยางเพียงพอ ความเสมอภาคระหวางบุคคล จากการทุมเทของพนักงาน เปนการมุงเนนการจายผลตอบแทน

ใหเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีทําใหกับองคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา รัมพณีนิล (2553) 

ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของผลตอบแทนท่ีมีตอแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของนักบัญชี

บริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา  แรงจูงใจในการทํางาน ดานแรงจูงใจภายในและดาน

แรงจูงใจภายนอก มีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน  โดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานสวนบุคคล 

ดานกลุมและองคการ และแรงจูงใจในการทํางาน ดานแรงจูงใจภายนอก มีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ

ทํางาน โดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพใน

การทํางาน 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

(1) ผูบริหาร ควรใหความสําคัญกับความพึงพอใจในงาน เชน ผลตอบแทนและผลประโยชนท่ีเหมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานของพนักงาน การสรางความสัมพันธท่ีดีใหเกิดข้ึนในหมูเพ่ือน

รวมงาน โอกาสในการเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานของพนักงาน  

(2) ผลตอบแทน ควรจัดสรรผลประโยชนตอบแทนใหแกพนักงานเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีมี 

และเงินผลกําไร โบนัสประจําป และการสรางแรงจูงใจพนักงานในทุมเทการปฏบัิติงานใหกับบริษัทมากยิ่งข้ึน 

(3) ผูบริหาร ควรสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมากยิ่งข้ึน เชน นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การสงเสริม สนับสนุนพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณสูง ใหมีโอกาสเจริญกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงานมากกวาบุคคลอ่ืนท่ีมาจากภายนอกบริษัท หรือใหหลักประกันในการจางงานจนเกษียณอายุการ

ทํางาน รวมท้ังมีการประกัน เปนตน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

“วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_____________________________________________________________________________________________ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

(1) ควรมีการศึกษาผลตอบแทนในการปฏิบัติงานของนักบัญชีท้ังท่ีปฏิบัติงานในบริษัทจํากัด หางหุนสวน 

และรานคา เพ่ือเปรียบเทียบกัน ท้ังน้ี เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดผลตอบแทนใหไดเปรยีบคูแขงขันมากยิ่งข้ึน  

(2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจจากปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัท ใน

จังหวัดอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบกัน ท้ังน้ี เพ่ือจะไดทราบระดับของปญหาเพ่ือกําหนดแนวทางในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมควบคูไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกับผลตอบแทนของนักบัญชี

บริษัท เพ่ือใหไดรายละเอียดของปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด โดยการ

สนทนากลุม (Focus Group) และสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใหการศึกษามีเน้ือหาท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
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