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แรงจูงใจในการทาํงานทีม่ีอทิธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์  

(MOTIVATION INFLUENCING WORK PERFORMANCE OF  

EMPLOYEES IN LOGISTICS INDUSTRY)  

สวสัด์ิศรี  จิรประเสริฐกุล1 ดร.ณกมล  จนัทร์สม2 

____________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ข อง ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า อิ ส ระ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จัย ท า ง

ประชากรศาสตร์ ดา้นแรงจูงในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน

ในกลุ่มโลจิสติกส์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ชุด 

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน มีการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test, 

One way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยทดสอบ

ทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ียในช่วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทาํงานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ

ทาํงานมา2จากการไดรั้บงานท่ีทา้ทายความสามารถ และตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา การมี

โอกาสติดต่อส่ือสารกบัต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ไดพ้ฒันาทกัษะดา้นภาษา 

และการส่ือสาร การไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น ประกนัชีวิต-สุขภาพ, 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ การท่ีผูบ้งัคบับญัชา หรือ หวัหนา้งานให้

คาํปรึกษาแนะนาํ และให้คาํช้ีแจงในการปฏิบติังานเม่ือพบปัญหา การมีเคร่ืองมือ-

อุปกรณ์สาํนกังานอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และการมีเพื่อนร่วมงานในแผนก 

ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

_________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉล่ียในช่วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทาํงานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ

ทาํงานมาจาก2จากการไดรั้บงานท่ีทา้ทายความสามารถ และตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลา 

การมีโอกาสติดต่อส่ือสารกบัต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ไดพ้ฒันาทกัษะดา้น

ภาษา และการส่ือสาร การไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ประกนัชีวิต-

สุขภาพ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม เป็นตน้ การท่ีผูบ้งัคบับญัชา หรือ 

หวัหนา้งานให้คาํปรึกษาแนะนาํ และให้คาํช้ีแจงในการปฏิบติังานเม่ือพบปัญหา การ

มีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์สาํนกังานอยา่งเพียงพอต่อการปฏิบติังาน และการมีเพื่อนร่วมงาน

ในแผนกใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การ

ทาํงาน ลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ การบริหารงานของผูบ้งัคับบญัชา 

สภาพแวดลอ้มและความสะดวก ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรมีอิทธิพล

ต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการทาํงาน, ธุรกิจโลจิสติกส์ 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the independent study is to study the demography and the 

individual motivations that potentially influence the work performance of 

employees in logistics industry. The study is conducted by collecting the data by 

adopting questionnaire as a data collection tool, which is designed to cover the work 

motivations in various aspects, out of 400 employees in logistics industry in freight 

forwarding, warehousing and transportation functions. The data is processed by the 

descriptive and analogical statistical approach, which Standard Deviation, T-Test, F-
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Test and Multiple Regression Analysis is adopted with the degree of statistic 

significance at 0.05. 

The demographic data based on 400 employees is illustrated that the 

majority of employees is a group of women. The ages fall into the range of 26 to 30 

years with single status and holds bachelor’s degree with 1-3 year experience in 

logistics. The response reveals that the motivations are the challenges at workplace, 

specifically the works that challenge their capabilities in managing works under 

time pressure, Communication in multicultural environment. In addition, the fringe 

benefits and compensation is also one the key motivations for employees, who are 

looking for good social welfare, health and life insurance, provident funds and 

uniforms. Coaching, Instruction and management style by supervisors, Sufficient 

and well-prepared facility and working environment and relationship are selected 

and scored by employees as primary motivations as well. 

The analysis, assessing the correlation between demography, motivations 

and employee performance, demonstrates that education, working experience, 

unique working characteristics, coaching, instruction and management style by 

supervisors, sufficient and well-prepared facility and working environment and 

relationship in organization have strong influences on the work performance of 

employees in logistics industry. 

KEYWORDS: MOTIVATION, LOGISTICS 

บทนํา 

 การจูงใจมีอิทธิพลต่อผลของงาน ผลของงานจะมีประสิทธิภาพดี หรือมี

ปริมาณมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัการจูงใจในการทาํงาน ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือ

หัวหน้างานจึงจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจและเขา้ใจว่าอะไรคือแรงจูงใจท่ีจะทาํให้

พนกังานทาํงานให้กบัองค์กรไดอ้ยา่งเต็มท่ี และไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนกังาน 

เพราะพนกังานตอบสนองต่อตวังาน และวิธีทาํงานขององค์กรแตกต่างกนั และเม่ือ



     694 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

บุคลากรเป็นหน่ึงในหัวใจสําคัญของการขับเคล่ือนองค์กร การยกระดับพฒันา

คุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์จึงเป็นเร่ืองสําคญั เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย อีกทั้ งกระบวนการของงานโลจิสติกส์นั้ นมี

ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัทุก ๆ ธุรกิจ ซ่ึงมีความหลากหลายในขั้นตอนและกิจกรรม

ของงานท่ีทาํนั้ น อะไรเป็นแรงจูงในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพของพนกังานหรือบุคลากร  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นแรงจูงในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

1. ทาํให้ทราบถึงแรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์  

2. สามารถนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการทาํงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานยิง่ข้ึน 

3. สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับผู ้บริหารองค์กร ในการศึกษา

ปรับปรุง อนัก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ

บริหารงานในกลุ่มโลจิสติกส์ 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1 เพศ 

2 อาย ุ

3 สถานภาพสมรส 

4 ระดบัการศึกษา 

5 ประสบการณ์การทาํงาน 

 
 

 

การปฏิบติังาน

ของพนกังานใน

กลุ่มโลจิสติกส์ 

 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทาํงาน 

1 ดา้นลกัษณะงานของสายอาชีพ 

   โลจิสติกส์ 

2 ดา้นความกา้วหนา้และการพฒันางาน

ในสายอาชีพโลจิสติกส์ 

3 ด้านสวสัดิการและส่ิงตอบแทนของ

สายอาชีพโลจิสติกส์ 

4 ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

หรือ หวัหนา้งาน 

5 ดา้นสภาพแวดลอ้มและความสะดวก 

6 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ

องคก์รของสายอาชีพโลจิสติกส์ 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมี

อิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ 

โลจิสติกส์ หมายถึง การบริหารจดัการกระบวนการเคล่ือนยา้ยของวตัถุดิบ 

สินค้า จากจุดผลิตไปยงัสถานท่ีซ่ึงมีความต้องการสินค้าหรือบริการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ี การบริหารจดัการโลจิสติกส์มีความจาํเป็นต่อ

หน่วยงานทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริการ 

กล่าวคือมีความสําคญัต่อประสิทธิภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท 

เน่ืองจากการบริหารจดัการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จะทาํให้

สามารถลดความสูญเสียในภาคการผลิต สามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ อา้งอิง แลมเบอร์ต, เดาก์สัส เอ็ม, แปลและเรียบเรียงโดย รศ.ดร.

กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547. 

สมยศ นาวกีาร (2540, หนา้ 359) ไดก้ล่าวถึงแรงจูงใจ วา่มีความสําคญัต่อการ

บริหารงานมาก เพราะผูบ้ริหารจะต้องทาํงานให้ประสบความสําเร็จได้โดยอาศยั

บุคคลอ่ืน คนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ 

ความรู้สึกของคนในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ 

จึงถือไดว้า่แรงจูงใจมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารเสมอ 

วิรัช สงวนวงศว์าน (2546, หน้า 185) ไดก้ล่าววา่ แรงจูงใจ คือความเต็มใจ

ของพนกังานท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร และ

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานผูน้ั้นดว้ย การจูงใจในองคก์ารจึงมีผลมาก 

ทั้งผลงานท่ีใหก้บัองคก์าร ในขณะท่ีพนกังานผูน้ั้นก็ไดผ้ลตอบแทนดว้ย 

ดังนั้ น แรงจูงใจในการทํางาน จึงหมายถึง ส่ิงท่ีอยู่ภายในของบุคคล มี

อิทธิพลทําให้กําหนดทิศทางและการใช้ความพยายามในการทํางานให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ การจูงใจจึงเป็นส่ิงเร้าซ่ึงทาํให้บุคคลเกิดความคิดริเร่ิม ควบคุมรักษา

พฤติกรรม และการกระทํา หรือเป็นสภาพภายในซ่ึงเป็นสาเหตุให้บุคคลท่ีมี

พฤติกรรมท่ีทาํให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ สามารถบรรลุเป้าหมายบางประการไดม้นุษยมี์

ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (นํ้า อากาศ อาหาร พกัผอ่น และท่ีอยูอ่าศยั) และมีความ
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ตอ้งการทางด้านอ่ืน ๆ เช่น การยกย่อง สถานะ ความรัก ความผูกพนักบับุคคลอ่ืน 

ความรู้สึกท่ีดี การให ้การประสบความสาํเร็จ โดยทัว่ไปจะมีการเปล่ียนเเปลงเม่ือเวลา

ผา่นไป และความตอ้งการจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย 

งานวิจัยของ สุธิดา ม่วงรุ่ง (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

จงรักภักดีของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่�า ปัจจัยคํ้ าจุนในการปฏิบติังานของพนักงานด้าน

นโยบายการบริหารองคก์ร ดา้นวธีีการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ด้านชีวิตความเป็นส่วนตวั มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญั 

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 

ดงัน้ี 1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองงาน

โดยตรง ซ่ึงทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานและมีความสุขจากการทาํงาน บุคคลจะ

ถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปัจจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ความสําเร็จของงาน, การยอมรับ

นบัถือ, ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี, ความรับผิดชอบ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

2. ปัจจยัคํ้าจุน (maintenance factors) เป็นปัจจยัท่ีใชค้ ํ้าจุนหรือบาํรุงรักษาจิตใจของ

บุคคลให้ทํางาน แต่มิได้เป็นส่ิงจูงใจผู ้ปฏิบัติงานและเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน หากไม่มีปัจจยัน้ี หรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคล้องกบั

บุคคลในองค์กร จะส่งผลให้บุคคลในองค์กรนั้ นเกิดความไม่ชอบงาน ปัจจัยน้ี

ประกอบดว้ย นโยบายและการบริหารงาน, การปกครองบงัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, เงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกลู 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีทาํงานในกลุ่ม

ธุรกิจโลจิสติกส์ ตวัอย่าง เขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และต่างจงัหวดั ท่ีทาํงาน

ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์  โดยใชสู้ตรของ Cooper and Pamela ในการคาํนวณหาขนาด

ตวัอยา่งได ้400 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test, 

ANOVA (F-test) และ MRA 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tole 

rance 
VIF 

Constant 1.649 .255  6.454 .000   

ดา้นลกัษณะงานของ

สายงานโลจิสติกส์

(X1) 

.350 .037 .385 9.381 .000 .588 1.700 

ดา้นความกา้วหนา้ 

และการพฒันางาน

สายอาชีพโลจิสติกส์

(X2) 

.028 .032 .039 .863 .389 .478 2.092 

ดา้นสวสัดิการและ

ส่ิงตอบแทนของสาย

งานโลจิสติกส์(X3) 

.019 .033 .027 .585 .559 .448 2.234 

ดา้นการบริหารงาน

ของผูบ้งัคบับญัชา 

(X4) 

.092 .031 .128 2.990 .003 .544 1.840 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม

และความสะดวก

(X5) 

.076 .036 .093 2.117 .035 .512 1.952 

ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคล และ

องคก์ร ของสายงาน  

โลจิสติกส์(X6) 

.251 .039 .298 6.499 .000 .470 2.125 

ดา้นลกัษณะงานของ

สายงานโลจิสติกส์

(X1) 

1.649 .255 .385 9.381 .000 .588 1.700 
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การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA)  

พบวา่  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน คือ  ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์

(X1)  ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา (X4)  ดา้นสภาพแวดลอ้มและความ

สะดวก(X5)  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและองคก์ร ของสายงานโลจิสติกส์(X6) 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นในการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มโล       

จิสติกส์  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางแสดงสรุปผลค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์พหุคูณ (R)  และสัมประสิทธ์ิการกําหนด 

(R2) ของการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA) 

ด้านแรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่ม  

โลจิสติกส์ 

R R Square 
Adjusted  

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.782a .612 .606 .73722 

 

ผลการวิเคราะห์ ด้านแรงจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ จากผลการวเิคราะห์พบวา่ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.782a แสดงวา่ แรงจูงใจในการทาํงานมี

ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ในระดับสูง 

(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการกาํหนด (R2) = .612 หมายความวา่ แรงจูงใจในการทาํงาน

มีความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ คิดเป็น 61.2 

เปอร์เซ็นต์ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของตวั

แปรตามไดร้้อยละ 61.2 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 38.8 เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 
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ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากบั .73722 หมายความ

ว่า การประมาณค่าของ แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน

ของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ มีความคลาดเคล่ือน เกิดข้ึนเท่ากบั .73722  

จากผลการวิเคราะห์จะพบวา่ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ดา้นสวสัดิการและส่ิง

ตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า 2.234 ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance ท่ีมีค่า

นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสวสัดิการและส่ิงตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า .448 ซ่ึงไม่

ตํ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity 

จากผลการวเิคราะห์ ไดส้มการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี 

Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6  

  Y หมายถึง  การปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์

  a หมายถึง ค่าคงท่ี (Constant) 

  B หมายถึง  ค่าเบตา้ (Beta) 

  X1 -X7 หมายถึง  ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 

จากผลการวเิคราะห์ แรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน

ของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มีตวัแปรอิสระของแรงจูงใจ

ในการทาํงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามของการปฏิบติังานของพนักงานใน

กลุ่มโลจิสติกส์ มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 4 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมี

ค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์

(X1) , ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา(X4)  , ดา้นสภาพแวดลอ้มและความ

สะดวก(X5)  , ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และองคก์ร ของสายงานโลจิสติกส์

(X6)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั . 350 .092 .076 และ.251 ตามลาํดบั 

 สามารถแทนค่าสมการไดด้งัน้ี 

 Y = 1.649 + . 350 X1 + .092 X4 + .076 X5  + .251 X6 
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กรอบแนวความคิดใหม่ 

 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวจัิย 

1.สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 มีอายุระหวา่ง 26-30 

ปี ร้อยละ 42.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 74.8 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 69.3 

มีประสบการณ์การทาํงานอยูใ่นช่วง 1-3 ปี ร้อยละ 39.3  

2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการทาํงานดงัน้ี  

เป็นการได้รับงานท่ีท้าทาย ความสามารถ และต้องทํางานแข่งกับเวลา

(ค่าเฉล่ีย 8.16)  การมีโอกาสติดต่อส่ือสารกบัต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ได้

พฒันาทกัษะดา้นภาษา (ค่าเฉล่ีย 7.20) การไดรั้บสวสัดิการอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม เช่น 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

1.ระดบัการศึกษา  

2.ประสบการณ์ในการทาํงานในสายงาน 

   โลจิสติกส์ 

 
แรงจูงใจในการทาํงาน 

1.  ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ 

2.  ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้มและความสะดวก 

4.  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และ

องคก์ร ของสายงานโลจิสติกส์ 

 

 

 

การปฏิบติังานของ

พนกังานใน

กลุ่มโลจิสติกส์ 
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ประกนัชีวิต-สุขภาพ, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, ชุดยนิูฟอร์ม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 6.92) 

การท่ีผูบ้งัคบับญัชา หรือ หัวหน้างาน ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และให้คาํช้ีแจงในการ

ปฏิบติังาน เม่ือพบปัญหา (ค่าเฉล่ีย 7.76) การมีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์สํานักงานอย่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉล่ีย 7.48) การมีเพื่อนร่วมงานในแผนกให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (ค่าเฉล่ีย 8.08)  

3.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการทาํงานมีค่านยัสาํคญัทางสถิติ

ตํ่ากวา่ 0.05 จึงไดรั้บการยอมรับสมมติฐาน ดงันั้น ระดบัการศึกษาและประสบการณ์

ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

แรงจูงใจในการทาํงาน ด้านลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ดา้นการ

บริหารงานของผู ้บังคับบัญชา  ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก  ด้าน

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรของสายงานโลจิสติกส์ มีความสัมพนัธ์กบั

การปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

  

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่  1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ทีแ่ตกต่างกนั 

เพศ t-Test .914 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .258 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test . 940 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .034 ยอมรับ 

ประสบการณ์การทาํงาน F-Test . 041 ยอมรับ 

 

 

 

 



     703 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบัติงาน

ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ 

ดา้นลกัษณะงานของสาย

งานโลจิสติกส์ 
MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นความกา้วหนา้ และการ

พฒันางานสายอาชีพโลจิ

สติกส์ 

MRA .389 ปฏิเสธ 

ดา้นสวสัดิการและส่ิงตอบ

แทนของสายงานโลจิสติกส์ 
MRA .559 ปฏิเสธ 

ดา้นการบริหารงานของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
MRA .003 ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและ

ความสะดวก 
MRA .035 ยอมรับ 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล และองคก์ร ของสาย

งานโลจิสติกส์ 

MRA .000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการ

ปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ธีรนันท์   โพธิกาํจร (2554)  ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จาํกดั พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั และ ดา้นประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่าง

กัน มีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รังสิมา  เหลืองอ่�อน  (2549)  ไดศึ้กษาเร่ืองความต�อง

การแรงจูงใจในการทาํงานและขีดความสามารถของพนกังานระดบัปฏิบติัการกลุ�

มผ�ูผลิตช้ินส่วนยานยนต�์ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่
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ดา้นประสบการณ์การทาํงานท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการแรงจูงใจในการทาํงานและ

ขีดความสามารถของพนกังานท่ีแตกต่างกนั  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบติังานของ

พนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญั นอ้ยกวา่

หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ 

ดา้นลกัษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .000 ผูว้ิจยัพบว่า 

ลกัษณะงานของสายงานโลโลจิสติกส์เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถมาก และตอ้ง

ทาํงานแข่งกบัเวลา ทาํใหพ้นกังานอยากใชค้วามสามารถของตนใหม้ากท่ีสุด 

ดา้นการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .003 ผูว้ิจยัพบว่า 

ผูบ้ ังคับบัญชาต้องมีบทบาทในการให้คาํปรึกษาแนะนํา และให้คาํช้ีแจงในการ

ปฏิบติังาน เม่ือพบปัญหา ซ่ึงทาํใหพ้นกังานเหล่าน้ีรู้สึกไดรั้บคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้ง และ

สามารถท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาต่อไปในอนาคต 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและความสะดวก ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .035 ผูว้ิจยัพบวา่ การ

ท่ีบริษทัมีเคร่ืองมือ-อุปกรณ์สํานักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานนั้น ทาํให้

พนกังานมีความรู้สึกถึงความพร้อมในการปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และองคก์ร ท่ีมีค่านยัสําคญัท่ี .000 ผูว้ิจยั

พบวา่ เพื่อนร่วมงานเป็นปัจจยัสําคญั ถา้เพื่อนร่วมงานในแผนกให้ความช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนัก็จะทาํใหพ้นกังานรู้สึกอบอุ่นใจ และสบายใจในการทาํงาน  

จากผลการวิจยัพบว่าสอดคลอ้งกบัทฤษฏีสององค์ประกอบของเฟร็ดเดอริก 

เฮอร์เบิร์ก ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ1. ปัจจยัจูงใจ (motivation factors) ซ่ึงเป็น

องคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองงานโดยตรง ซ่ึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานและมี

ความสุขจากการทาํงาน บุคคลจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปัจจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

ความสําเร็จของงาน, การยอมรับนับถือ, ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ี, ความ

รับผิดชอบ, ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 2. ปัจจยัคํ้าจุน (maintenance factors) เป็นปัจจยั

ท่ีใชค้ ํ้าจุนหรือบาํรุงรักษาจิตใจของบุคคลให้ทาํงาน แต่มิไดเ้ป็นส่ิงจูงใจผูป้ฏิบติังาน

และเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หากไม่มีปัจจยัน้ี หรือมีใน
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ลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ร จะส่งผลให้บุคคลในองคก์รนั้นเกิดความ

ไม่ชอบงาน ปัจจยัน้ีประกอบดว้ย นโยบายและการบริหารงาน, การปกครองบงัคบั

บญัชา,ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล, สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน, เงินเดือนและ

ผลประโยชน์เก้ือกลู 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 1.1 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังานเร่ืองของ 

สวสัดิการและส่ิงตอบแทนใหสู้งข้ึน เช่น เงินเดือน, โอที, รถรับส่งพนกังาน เป็นตน้  

 1.2 กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ควรมีการปรับดา้นความกา้วหนา้ในสายงงานให้

ชัดเจน และการพฒันางาน โดยควรส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานได้ไปอบรม, 

สัมมนา หรือสนบัสนุนใหศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ

และศกัยภาพของพนกังานมากข้ึน ในการใหบ้ริการเก่ียวกบักระบวนการต่างๆ ของโล

จิสติกส์ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อท่ีผูป้ระกอบการท่ีใชบ้ริการมีความมัน่ใจและ

ไวว้างใจในบริษทัเพิ่มข้ึน อนัเน่ืองมีบุคลกรท่ีมีความสามารถ และรอบรู้ในการทาํงาน 

 1.3 อนาคตการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ใกลจ้ะมาถึง 

เร่ืองของโลจิสติกส์จะมีบทบาท และมีการแข่งขนัมากข้ึนในเร่ืองบริษทัขา้มชาติท่ีมา

ลงทุนในประเทศ บุคคลากรควรจะมีความรู้ความสามารถและยกระดบัความเป็น

นานาชาติของบุคลากรเองเพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นตวัเลือกอนัดบัแรกขององคก์รต่างๆ 

โดยบุคลากรท่ีมีอยู่จะต้องมีคุณภาพมากกว่า หรือ เทียบเท่ากับบุคลากรจากกลุ่ม

ประเทศ AEC   ดงันั้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ท่ีเขา้มา จึงเป็น

แรงจูงใจและเป็นแรงกระตุน้กบัให้พนกังานท่ีจะตอ้งพฒันาตวัเองให้มีศกัยภาพมาก

ท่ีสุด 

 2.ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นไปท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีอยู่ในกลุ่มโล    

จิสติกส์เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถทาํการวิจยั โดยแบ่งแยกออกเป็นแผนก 
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เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายจดัซ้ือ, ฝ่ายขนส่ง, ฝ่ายต่างประเทศ, ฝ่ายคลงัสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละ

แผนก อาจจะมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั 

 2.2 ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างในหัวข้อใกล้เคียง เช่น ความภกัดีใน

องคก์รของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ เป็นตน้  

 2.3 ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอย่างแต่ละจงัหวดั ซ่ึงแต่ละจงัหวดัอาจจะมี

แรงจูงใจในการทาํงานท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในกลุ่มโลจิสติกส์ท่ี

แตกต่างกนัออกไป 

 2.4 ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการทาํงานจากปัจจยัภายนอก และ

ปัจจยัภายใน 

เอกสารอ้างองิ 

กฤษณา ศกัด์ิศรี. “จิตวิทยาการศึกษา”. กรุงเทพฯ: บาํรุงสาส์น, 2530. 

กว ีแยมกลีบ. “แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บ. ทาคาฮาชิ โคราช (1995)  

จาํกัด” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิต 

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ.์ 2549. 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ “จิตวิทยาท่ัวไป”. พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั กรุงเทพ, 2537. 

กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ และคณะ. “ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ”.พิมพ์คร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า. 2554 

คณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยา. “จิตวิทยาท่ัวไป”. พิมพ์คร้ังท่ี 8 กรุงเทพฯ: คณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2537. 

3จารุวรรณ กมลสินธ์ุ3. “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตส่งเสริม 

3อุตสาหกรรมนวนคร3” กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์  
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ชยัณรงค ์สุดใจ, ธีร์ธนิกษ ์ศิริโวหาร และวนัทนีย ์ภูมิภทัราคม. “แบบผู้นาํของหัวหน้า 
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