การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

ผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ
นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
Compensation and Job Satisfaction that affect the Motivation to Work of
Accountants in Nakhon Ratchasima Province
ธาริณี อังคยศ 1
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานกับ
แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานที่
สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักบัญชี
บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก 1) ปจจัยผลตอบแทน ประกอบดวย ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน และ
ผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 2) ความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร และดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการทํางาน ไดแก แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ
ภายนอก เครื่องมือที่ใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน F – Test / ANOVA คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ป จจั ยผลตอบแทนในด านผลตอบแทนที่ เป นตั วเงิน และผลตอบแทนที่ ไม เป นตั วเงิ น
มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก (r = 0.748) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพในการทํางาน มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวกสูง
(r = 0.783) อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 2) ป จ จั ย ผลตอบแทนในด า นผลตอบแทนที่ เป น ตั ว เงิ น และ
ผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปจจัยพึงพอใจในการทํางาน ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพในการทํางาน สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 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 nonmonetary 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 นับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่ง ที่ชวยผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จ สงผลใหปจจุบันแตละ
องคกรหันมาใหความสนใจกับทรัพยากรบุคคลกันมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนทั้งองคกรและบุคลากรในองคกรใหเขากับ
สภาวะของโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การจัดการองคกรและการจัดการดานทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอประสิทธิผลและความสําเร็จขององคกร องคกรตองมีการจัดการดานบุคลากร ดานการคัดสรรบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณสูง ในขณะเดียวกับก็ตองสรางความพึงพอใจและจัดสวัสดิการตางๆ ที่ดี และเหนือกวา
องคกรอื่น ใหกับบุคลากรของตน เพื่อความพึงพอใจผลการปฏิบัติที่ดีที่พนักงานจะใหแกองคกร (ศิริวรรณ เสรีรัตน,สมชาย
หิรัญกิตติ และธนวรรณ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2550) ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึก และทัศนคติที่มีตอการทํางานและ
ปจจัยตางๆ ในการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานเกิดขึ้นจากองคกรมีการตอบสนองความตองการของบุคคลทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
การจูงใจที่จะกระตุนใหแตละคนทํางานนั้น จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จ สงผลใหพนักงานเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน การบริหารใหมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยมองที่คนเปนทรัพยากร หรือเปนสมบัติอยางหนึ่งขององคการ ซึ่ง
หมายความวาองคการมองเห็นวาคนเปนสิ่งมีคา สามารถทําใหองคการไดรับผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดกําไรสูงขึ้น ผูบริหารจึงพยายาม
สรางสิ่งจูงใจ (Incentive) เพื่อจูงใจใหคนทํางานมากขึ้น (พูลสุข สังขรุง, 2548 : 139) ในปจจุบัน การเปลี่ยนงานของพนักงาน
อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว การเปลี่ยนแปลงงานของพนักงานจึงเปนปญหาขององคการในดานของเวลาที่จะตอง
สรางคนใหมแทนคนเกา องคการที่มีพนักงานลาออกบอย ๆ จะทําใหมีปญหาเรื่องของงาน สูญเสียผูที่มีความชํานาญกอนเวลา
อันสมควร องคการที่ประสบปญหาการลาออกของพนักงานอยูเสมอ สงผลมุมมองกอใหเกิดความคิดที่ทําใหองคการไมมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น การจางและการธํารงรักษาคน (Hiring and Retention) เปนสิ่งที่มีความสําคัญเทา ๆ กัน
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ทรัพยากรบุคคลถือวาเปนสินทรัพย (Human Assets) ชั้นเลิศ การธํารงรักษาพนักงานที่ดีเดนเหลานั้นไวกับองคการใหนาน
ที่สุด
ผลตอบแทน เป นการให ผลประโยชน ทางเศรษฐกิ จในรู ปแบบต าง ๆ เช น ค าจ าง เงินเดื อน เงินชดเชย หรื อ
ผลประโยชนอยางอื่นที่องคการไดใหกับพนักงานเพื่อเปนการตอบแทน การทํางาน ผลตอบแทนเปนเครือ่ งมือสําคัญในการธํารง
รักษาใหพนักงานอยูรวมกับองคการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ชวยในการดึงดูดและรักษาพนักงานไวในอนาคต และการสรางพนักงาน
ใหเกิดความผูกพันกับองคการดวยการใหสิ่งจูงใจทางดานการเงิน (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2543 : 258) การจายผลตอบแทนแก
พนักงาน อยางเหมาะสมจะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการบริหารงานบรรลุตามเปาหมายของกิจการในเรื่องของการ
เจริญเติบโตและการขยายผลงานโดยตรงตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน องคการที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ดึงดูดพนักงานที่ มีความรูความสามารถเขามาปฏิ บัติงานในองคการ สงผลให องคการมีพนั กงานที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผลตอบแทนที่เหมาะสมจะจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงาน ดวยความเต็มใจ จึงเปนการสรางขวัญและกําลังใจ และ
ผลตอบแทนที่ มีความเสมอภาคทั้ งภายในกิจการ (Internal Equity) มีความสามารถในการแขงขันกับภายนอก (External
Competitive) ได พรอมทั้งจะชวยรักษาพนักงานที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหอยูกับกิจการและพนักงาน
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ ในการที่จะไดรับ ธํารง และคงไวซึ่งกําลังแรงงานที่สามารถสรางผลผลิต
และการจายผลตอบแทนสามารถใชเปนเครื่องแสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณคาสูงสุด และยังมีอิทธิพลตอผลผลิตของพนักงานแต
ละคนและทิศทางกลยุทธขององคการ การบริหารที่มีศักยภาพมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสามารถนําพาองคการไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการได การที่จะรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสูงใหอยูกับองคกรได จําเปนจะตองพึ่งองคกร
หรือบริษัท จะตองตระหนักกลาวคือ ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน ความมั่นคง สวัสดิการ ความกาวหนาจะตองใหความสําคัญเปน
กรณีพิเศษ เพราะผลประโยชนเหลานี้จะเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบโดยตรงตอขวัญกําลังใจของพนักงาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ นํามาสูความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอบริษัทหรือองคการในที่สุด
บุคลากรทางการบัญชีนั้นมีสวนสําคัญตอกิจการแทบทุกแขนง ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สมาคม องคกร และหนวยงานอิสระตางๆ ทั่วทุกมุมโลกมาทุกยุคทุกสมัย เพราะทุกกิจการลวนแลวแตตองเก็บบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน มาจัดทําเปนงบการเงิน เพื่อใหทราบผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กิจการ เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ ฉะนั้น บุคคลที่จะเขามาสู
กระบวนการในการทําบัญชี นอกจากจะตองมีความรูความสามารถ ไมวาจะเปนดานการบัญชี ดานภาษี หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของแลว ยังตองอาศัยความละเอียดรอบคอบเปนอยางมาก เพราะผลของการบัญชีท่ีผิดพลาดอาจสรางความ
เสียหายอยางใหญหลวงตอองคกรธุรกิจได โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยนั้น ขอมูลทาง
บัญชีจะกระทบการตัดสินใจของผูใชงบการเงินในวงกวางทั้งภายในและภายนอกกิจการ จึงตองมั่นใจวางบการเงินนั้น
ถูกจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อใหไดตัวเลขมาใชในการรายงานผลการดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหากงบการเงินไมถูกตองหรือแสดงตัวเลขที่บิดเบือนไปจากความเปนจริง จะสั่นคลอน
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และสงผลเสียหายตอธุรกิจทั้งดานการดําเนินงาน ภาพลักษณ ชื่อเสียงขององคกร และอาจ
สงผลกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพรวมอีกดวย แสดงให เห็ นวา บุ คลากรในวิชาชีพบั ญ ชีนั้ นมีบ ทบาทตอการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและพัฒนาประเทศไมยิ่งหยอนไปกวาวิชาชีพอื่น ๆ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของนัก
บัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
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2) เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทใน
จังหวัดนครราชสีมา
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปจจัยผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท
ในจังหวัดนครราชสีมา
2) ปจจัยผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัด
นครราชสีมา
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1 ประชากร (Population)
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,200 คน
2 กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก นักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามหลักการแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยางกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุมตัวอยาง จากสูตรตาราง
สํ าเร็ จรู ป Krejcle และ Morgan ในระดั บความเชื่ อมั่ น 95 จะได ขนาดของกลุ มตั วอย างจากนั กบั ญชี บริ ษั ทในจั งหวั ด
นครราชสีมา จํานวน 291 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่ใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F – Test / ANOVA คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห ขอมูลเพื่ อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ในการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่วา ผลตอบแทนมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยผลตอบแทนกับ
แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
ตัวแปร
X̄
S.D.
ผลตอบแทน
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ปจจัยผลตอบแทน
3.79
0.463
1
0.748**
2. แรงจูงใจในการทํางาน
3.99
0.562
0.748**
1
**5มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปจจัยผลตอบแทนมีความสัมพันธตอ แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ เปนไปตาม
สมมติฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธในระดับคอนขางสูง (r = 0.748) ในทางบวก อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
E A
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นอกจากนี้ เมื่ อวิเคราะห ความสั มพั นธเป นรายด านของป จจั ยผลตอบแทน โดยใช คาสั มประสิ ทธิ์สหสั มพั นธ
(Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางปจจัยผลตอบแทนกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัด
นครราชสีมา รายดาน
ปจจัยผลตอบแทน
ตัวแปร
X1
X2
VIF
แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท (Zt)
0.673**
0.704**
ดานผลตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน (X 1 )
1.00
0.697**
1.944
ดานผลตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน (X 2 )
1.00
1.944
**5มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
R

R

ปจจัยผลตอบแทนมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก
ในระดับคอนขางต่ํา – คอนขางสูง (r =0.673 – 0.704 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ความสัมพันธระหวางปจจัยความพึงพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยความพึงพอใจในการทํางานกับ
แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับ
แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม
ตัวแปร

X̄

S.D.

1. ความพึงพอใจในการทํางาน
2. แรงจูงใจในการทํางาน
**5มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4.01
3.99

0.472
0.563

E A

ความพึงพอใจในการ
ทํางาน
1
0.783**

แรงจูงใจในการทํางาน
0.783**
1

จากตารางที่ 4.3 พบวาป จจัยความพึ งพอใจในการทํ างานมีความสัมพั นธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชี
บริษั ทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป นไปตามสมมติฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธในระดับค อนขางสูง (r = 0.783) ใน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งหมายความวา ถานักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมามีปจจัยความพึง
พอใจในการทํางานมากจะทําใหนักบัญชีบริษัทมีแรงจูงใจในการทํางานในระดับมากเชนกัน
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหความสัมพันธเปนรายดานของปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน โดยใชคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.4

ภาคบรรยาย 121

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

ตารางที่ 4.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยความพึงพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชี
บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา รายดาน
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน
ตัวแปร
Y1
Y2
Y3
VIF
แรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท (Zt)
0.602** 0.772** 0.628**
ดานสวนบุคคล (Y 1 )
0.643** 0.562**
1.850
ดานกลุมและองคกร (Y 2 )
0.608**
2.012
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (Y 3 )
1.722
**5มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
R

R

R

R

R

จากตารางที่ 4.4 พบวาปจจัยความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท
ในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก ในระดับปานกลาง – คอนขางสูง (r = 0.562 – 0.772 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
ตัวแปรอิสระของปจจัยความพึงพอใจในการทํางานแตละดานมีความสัมพันธกันทุกตัวแปร ซึ่งอาจเกิดปญหา
Multicollinearity ผูวิจัยจึงทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวาคา VIF ของตัวแปรอิสระ คือ
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานแตละดานมีคาตั้งแต 1.722 – 2.012 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมถึง
ขั้น กอใหเกิดปญ หา Multicollinearity (Black, 2006: 585) สามารถนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ได
ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
การวิ เคราะห ข อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ผู วิ จั ย ใช ใช ก ารวิ เคราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชี
บริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียดตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ปจจัยผลตอบแทนสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
ลําดับที่
ปจจัยผลตอบแทน
B
Std.Error Beta
t
P-value
ปจจัยผลตอบแทน
1
ดานผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน (X 2 )
0.351
0.051
0.457 6.870*
0.000
2
ดานผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน (X 1 )
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
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้น ตอน
(Stepwise Regression) พบว า ป จจั ย ผลตอบแทน ซึ่ งประกอบด ว ย ด านผลตอบแทนที่ ไม เป น ตั วเงิน (X 2 ) ด า น
ผลตอบแทนที่ เป น ตัวเงิน (X 1 ) สงผลตอ แรงจูงใจในการทํ างานของนัก บัญ ชีบ ริษั ท ในจั งหวัดนครราชสี มา อยางมี
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นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 56 (R2 =0.560) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ
S.E. est =0.370
ป จ จั ย ความพึ ง พอใจในการทํ า งานส ง ผลต อ แรงจู ง ใจในการทํ า งานของนั ก บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ผู วิ จั ย ใช ใ ช ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน
ของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ดังรายละเอียดตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ป จ จั ย ความพึ ง พอใจในการทํ า งานส ง ผลต อ แรงจู ง ใจในการทํ า งานของนั ก บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา
ลําดับที่
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน
B
Std.Error Beta
t
P-value
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน
1
ดานกลุมและองคกร (Y 2 )
0.522
0.057
0.564 9.213*
0.000
2
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ
0.223
0.057
0.220 3.888*
0.000
ทํางาน (Y 3 )
3
ดานสวนบุคคล (Y 1 )
0.131
0.066
0.116 1.974*
0.050
2
2
n=196, Constant=0.512, R=0.802, R =0.643, R adj=0.637, S.E. est =0.335, F=115.20
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.6 แสดงการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน
(Stepwise Regression) พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ดานกลุมและองคกร (Y 2 ) ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (Y 3 ) ดานสวนบุคคล (Y 1 ) สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัท
ในจังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสงผลถึงรอยละ 64.30 (R2 =0.643) มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ S.E. est =0.335
ผลการวิเคราะหสามารถนํามาเขียนเปนสมการโครงสรางได ดังนี้
Z t = 1.944+ 0.351X 2 + 0.296X 1 …………… 1
จากสมการ พบวา ปจจัยผลตอบแทน ดานผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน (X 2 ) สงผลตอแรงจูงใจในการทํางาน
ของนั ก บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า มากที่ สุ ด โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ เท า กั บ 0.351 รองลงมาได แ ก ด า น
ผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน (X 1 ) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.296
Z t = 0.512 + 0.522Y 2 + 0.223Y 3 + 0.131Y 1 …………………. 2
จากสมการ พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ดานกลุมและองคกร (Y 2 ) สงผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.522 รองลงมาไดแก ดาน
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สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน (Y 3 ) มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.223 และดานสวนบุคคล (Y 1 ) มีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.131
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยขางตนผลตอบแทนและความพึงพอใจในการทํางานที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนัก
บัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยผลตอบแทนในดานผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน และดานผลตอบแทนที่ไมเปน
ตัวเงิน มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวกในระดับคอนขางสูง
เนื่องจากผลตอบแทนที่นักบัญชีบริษัทไดรับจากการทํางาน ที่เปนตัวเงินนั้น โดยผลตอบแทนจะเปนตัวแทนสภาพทาง
จิตวิทยาที่สําคัญ ซึ่งเมื่อพนักงานไดรับจากการทํางาน ซึ่งความเสมอภาคบุคคลจะตัดสินความยุติธรรม หรือหากไมได
รับความเปนธรรมก็มักจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาจนําไปสูพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน การไมใหความรวมมือ
การขาด ลา มาสาย หรือการตัดสินใจลาออกจากงาน จะเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับการวางแผนทรัพยากร
บุ คคล ทั้ งยั งทํ าให เกิด ค าใช จายที่ เป น ตั วเงิน คาใชจ ายในการสรรหาพนั กงานทดแทน ค าใช จายในการฝก อบรม
นอกจากนี้ ยังสงผลถึงการสูญเสียองคความรู และความชํานาญตาง ๆ ของบุคคลอีกดวย ความรับผิดชอบและหนาที่
ซับซอนมากกวา ควรไดรับผลตอบแทนมากกวางานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบรวมทั้งความซับซอนนอยกวา และควร
สะทอนถึงความเหมือนและความแตกต างในเนื้อหางานที่จํ าเปน ตองใชทักษะในการทํ างานที่จําเปน เพื่ อให บรรลุ
วัตถุประสงคขององคการโดยรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา รัมพณีนิล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ
ผลตอบแทนที่ มี ต อ แรงจู ง ใจในการทํ า งานและความพึ ง พอใจในการทํ า งานของนั ก บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา 1) ผลตอบแทน ดานผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมและเปนรายดานไดแก ดานแรงจูงใจภายใน และดานแรงจูงใจภายนอก 2) ผลตอบแทน
ดานผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน มีความสัมพันธเชิงลบกับความพึงพอใจในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ในการ
ทํางาน 3) ผลตอบแทน ดานผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน มีความสัมพันธเชิงบวก กับความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมและ
เปนรายดาน ไดแก ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ
ทํางาน มีความสัมพันธตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวกในระดับคอนขางสูง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา รัมพณีนิล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของผลตอบแทนที่มีตอแรงจูงใจในการ
ทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจ
ในการทํางาน ดานแรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม
ด านส วนบุ ค คล ด านกลุ ม และองค ก าร และด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพในการทํ างาน เนื่ อ งจาก ผู บ ริ ห าร
จําเปนตองปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญ ชาในฐานะสิ่งมีชีวิต จิตใจ คอยดูแลสวัสดิการ จูงใจ ปรับสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและการสงเสริมขวัญและกําลังใจใหดีอยูเสมอ ซึ่งเปนปจจัยอันสําคัญที่จะสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานและ
สรางความสําเร็จทั้งในความตองการของพนักงานและบรรลุเปาหมายขององคการ และสอดคลองกับแนวคิดของ วิเชียร
วิทยอุดม (2549 : 10) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปในทางบวกจึงสงผลใหพนักงานทุก
คนปฏิบัติงานเต็มความสามารถดวยความพอใจ ถาพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ยอมจะทํางานดวยความเต็ม
ใจ ทุมเทกําลังกาย กําลังความคิดอุทิศเวลาใหกับองคการอันจะนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายขององคการ ดังนั้น
ผูบริหารองคการจะตองตระหนักและใหความสําคัญในระบบการสรางความพึงพอใจใหกับพนักงานที่จะทํางานใหกับ
องคการ เพราะหากพนักงานไมพอใจที่จะทํางานแลว ยอมสงผลทางลบกับองคการอยางแนนอน
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ป จ จั ย ผลตอบแทนส งผลต อ แรงจู ง ใจในการทํ า งานของนั ก บั ญ ชี บ ริ ษั ท ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว า
ผลตอบแทน ซึ่งประกอบดวย ดานผลตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ดานผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน สงผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน บํารุงศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ทีทีซี น้ําดื่มสยาม จํากัด ผลการศึกษาพบวา
ดานคาตอบแทน พบวาพนั กงานระดั บปฏิบั ติการ โดยสวนใหญ สวัสดิการที่ ไมเปนตัวเงินที่ ไดรับมี ความเหมาะสม และ
สอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา รัมพณี นิล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของผลตอบแทนที่มีตอแรงจูงใจในการ
ทํ า งานและความพึ ง พอใจในการทํ างานของนั ก บั ญ ชี บ ริษั ท ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ผลการศึ กษาพบว า
ผลตอบแทน ดานผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม
และเปนรายดานไดแก ดานแรงจูงใจภายใน และดานแรงจูงใจภายนอก
ปจจัยความพึงพอใจในการทํางานสงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา
พบวา ปจจัยความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย ดานกลุมและองคกร ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในการ
ทํางาน ดานสวนบุคคล สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากนักบัญชี
บริษัทคิดวาสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน ความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอย ระดับแสงสวาง การจัดสรรเนื้อที่มี
ความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความปลอดภัยอยูในระดับที่ไดมาตรฐาน บริษัทไดสรางบรรยากาศที่
เปนมิตรและเอื้ออารีตอเพื่อนรวมงาน และไดรับการจัดสรรเวลาพักผอนและเขารวมกิจกรรมทางสังคมและเพื่อน
รวมงานอยางเพียงพอ ความเสมอภาคระหวางบุคคล จากการทุมเทของพนักงาน เปนการมุงเนนการจายผลตอบแทน
ใหเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทําใหกับองคการซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลธิชา รัมพณีนิล (2553)
ไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของผลตอบแทนที่มีตอแรงจูงใจในการทํางานและความพึงพอใจในการทํางานของนักบัญชี
บริษั ท ในเขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการทํ างาน ดานแรงจูงใจภายในและด าน
แรงจูงใจภายนอก มีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการทํางาน โดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานสวนบุคคล
ดานกลุมและองคการ และแรงจูงใจในการทํางาน ดานแรงจูงใจภายนอก มีผลกระทบเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานสวนบุคคล ดานกลุมและองคการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
การทํางาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
(1) ผูบริหาร ควรใหความสําคัญกับความพึงพอใจในงาน เชน ผลตอบแทนและผลประโยชนที่เหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางานของพนักงาน การสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในหมูเพื่อน
รวมงาน โอกาสในการเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของพนักงาน
(2) ผลตอบแทน ควรจัดสรรผลประโยชนตอบแทนใหแกพนักงานเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากสวัสดิการทีม่ ี
และเงินผลกําไร โบนัสประจําป และการสรางแรงจูงใจพนักงานในทุมเทการปฏิบัติงานใหกับบริษัทมากยิ่งขึ้น
(3) ผูบริหาร ควรสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น เชน นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การสงเสริม สนับสนุนพนักงานที่มีความรูความสามารถ และประสบการณสูง ใหมีโอกาสเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงานมากกวาบุคคลอื่นที่มาจากภายนอกบริษัท หรือใหหลักประกันในการจางงานจนเกษียณอายุการ
ทํางาน รวมทั้งมีการประกัน เปนตน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการศึกษาผลตอบแทนในการปฏิบัติงานของนักบัญชีทั้งที่ปฏิบตั ิงานในบริษัทจํากัด หางหุนสวน
และรานคา เพื่อเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดผลตอบแทนใหไดเปรียบคูแขงขันมากยิ่งขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจจากปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานของนักบัญชีบริษัท ใน
จังหวัดอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบระดับของปญหาเพื่อกําหนดแนวทางในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(3) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมควบคูไปกับการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลตอบแทนของนักบัญชี
บริษัท เพื่อใหไดรายละเอียดของปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยการ
สนทนากลุม (Focus Group) และสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหการศึกษามีเนื้อหาที่สมบูรณยิ่งขึ้น
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