691
แรงจูงใจในการทํางานทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
(MOTIVATION INFLUENCING WORK PERFORMANCE OF
EMPLOYEES IN LOGISTICS INDUSTRY)
สวัสดิ์ศรี จิรประเสริ ฐกุล1 ดร.ณกมล จันทร์สม2
____________________________________________
บทคัดย่ อ
วั ต ถุ ประสงค์ ข องการศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระเพื่ อ ศึ ก ษาถึ งปั จจั ย ทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านแรงจูงในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในกลุ่มโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจํานวน 400 ชุ ด
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเชิ งอนุ มาน มีการใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test,
One way ANOVA (F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA) โดยทดสอบ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี่ ยในช่ วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์การทํางานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ
ทํางานมาจากการได้รับงานที่ทา้ ทายความสามารถ และต้องทํางานแข่งกับเวลา การมี
โอกาสติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ได้พฒั นาทักษะด้านภาษา
และการสื่ อสาร การได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ประกันชีวิต-สุ ขภาพ,
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ม เป็ นต้น การที่ผบู้ งั คับบัญชา หรื อ หัวหน้างานให้
คําปรึ กษาแนะนํา และให้คาํ ชี้ แจงในการปฏิบตั ิงานเมื่อพบปั ญหา การมีเครื่ องมืออุปกรณ์สาํ นักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และการมีเพื่อนร่ วมงานในแผนก
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
_________________________
1
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุเฉลี่ ยในช่ วง 26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์การทํางานในสายโลจิสติกส์ 1-3 ปี มีแรงจูงใจในการ
ทํางานมาจาก จากการได้รับงานที่ทา้ ทายความสามารถ และต้องทํางานแข่งกับเวลา
การมีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ได้พฒั นาทักษะด้าน
ภาษา และการสื่ อสาร การได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ประกันชี วิตสุ ขภาพ, กองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ, ชุ ดยูนิฟอร์ ม เป็ นต้น การที่ผบู้ งั คับบัญชา หรื อ
หัวหน้างานให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และให้คาํ ชี้ แจงในการปฏิบตั ิงานเมื่อพบปั ญหา การ
มีเครื่ องมือ-อุปกรณ์สาํ นักงานอย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน และการมีเพื่อนร่ วมงาน
ในแผนกให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ระดับ การศึ ก ษา และ ประสบการณ์ ก าร
ทํา งาน ลัก ษณะงานของสายงานโลจิ ส ติ ก ส์ การบริ หารงานของผูบ้ งั คับ บัญชา
สภาพแวดล้อมและความสะดวก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กรมีอิทธิ พล
ต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจในการทํางาน, ธุ รกิจโลจิสติกส์
2

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
การจู ง ใจมี อิท ธิ พ ลต่ อผลของงาน ผลของงานจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี หรื อ มี
ปริ มาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การจูงใจในการทํางาน ดังนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อ
หัวหน้างานจึง จําเป็ นต้องสร้ างแรงจูงใจและเข้า ใจว่า อะไรคื อแรงจูงใจที่ จะทํา ให้
พนักงานทํางานให้กบั องค์กรได้อย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่ องง่ายในการจูงใจพนักงาน
เพราะพนักงานตอบสนองต่อตัวงาน และวิธีทาํ งานขององค์กรแตกต่างกัน และเมื่ อ
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บุ ค ลากรเป็ นหนึ่ ง ในหัว ใจสํ า คัญ ของการขับ เคลื่ อ นองค์ก ร การยกระดับ พัฒ นา
คุณภาพบุ คลากรด้านโลจิสติกส์ จึงเป็ นเรื่ องสําคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขันของธุ รกิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย อี ก ทั้ง กระบวนการของงานโลจิ ส ติ ก ส์ น้ ัน มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทุก ๆ ธุ รกิจ ซึ่ งมีความหลากหลายในขั้นตอนและกิจกรรม
ของงานที่ ท าํ นั้น อะไรเป็ นแรงจู ง ในการทํา งานที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานหรื อบุคลากร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่ อการปฏิ บตั ิง านของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทํางานมี ความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากงานวิจัย
1. ทําให้ทราบถึ งแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
2. สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานยิง่ ขึ้น
3. สามารถนํา ไปใช้ เ ป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผู้บ ริ ห ารองค์ก ร ในการศึ ก ษา
ปรั บ ปรุ ง อันก่ อให้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด และส่ ง ผลต่อประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดในการ
บริ หารงานในกลุ่มโลจิสติกส์
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรต้ น
1
2
3
4
5

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทํางาน

ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการทํางาน
1 ด้านลักษณะงานของสายอาชีพ
โลจิสติกส์
2 ด้านความก้าวหน้าและการพัฒนางาน
ในสายอาชีพโลจิสติกส์
3 ด้านสวัสดิ การและสิ่ งตอบแทนของ
สายอาชีพโลจิสติกส์
4 ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อ หัวหน้างาน
5 ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก
6 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
องค์กรของสายอาชีพโลจิสติกส์

การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานใน
กลุ่มโลจิสติกส์
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แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับ แรงจูงใจในการทํางานที่มี
อิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ได้แก่
โลจิสติกส์ หมายถึง การบริ หารจัดการกระบวนการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบ
สิ น ค้า จากจุ ด ผลิ ต ไปยัง สถานที่ ซ่ ึ งมี ค วามต้อ งการสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด นอกจากนี้ การบริ หารจัดการโลจิสติก ส์ มีความจํา เป็ นต่อ
หน่วยงานทั้งในส่ วนของภาคราชการและภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคบริ การ
กล่าวคื อมีความสําคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการประกอบการขององค์กรทุกประเภท
เนื่ องจากการบริ หารจัดการกิ จกรรมด้านโลจิ สติ ก ส์ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จะทํา ให้
สามารถลดความสู ญเสี ยในภาคการผลิต สามารถลดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อ้างอิง แลมเบอร์ ต, เดาก์สัส เอ็ม, แปลและเรี ยบเรี ยงโดย รศ.ดร.
กมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ, 2547.
สมยศ นาวีการ (2540, หน้า 359) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจ ว่ามีความสําคัญต่อการ
บริ หารงานมาก เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องทํา งานให้ป ระสบความสําเร็ จได้โดยอาศัย
บุคคลอื่น คนเป็ นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ แรงจูงใจจึงเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับอารมณ์
ความรู้สึกของคนในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
จึงถือได้วา่ แรงจูงใจมีความสําคัญต่อผูบ้ ริ หารเสมอ
วิรัช สงวนวงศ์วาน (2546, หน้า 185) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ คือความเต็มใจ
ของพนักงานที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การ และ
เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานผูน้ ้ นั ด้วย การจูงใจในองค์การจึงมีผลมาก
ทั้งผลงานที่ให้กบั องค์การ ในขณะที่พนักงานผูน้ ้ นั ก็ได้ผลตอบแทนด้วย
ดัง นั้น แรงจู ง ใจในการทํา งาน จึ ง หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ภ ายในของบุ ค คล มี
อิ ท ธิ พ ลทํา ให้ ก ํา หนดทิ ศ ทางและการใช้ ค วามพยายามในการทํา งานให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ การจูงใจจึงเป็ นสิ่ งเร้ าซึ่ งทําให้บุคคลเกิดความคิดริ เริ่ ม ควบคุ มรักษา
พฤติ ก รรม และการกระทํา หรื อเป็ นสภาพภายในซึ่ งเป็ นสาเหตุ ใ ห้ บุ ค คลที่ มี
พฤติกรรมที่ทาํ ให้เกิดความเชื่ อมัน่ ว่า สามารถบรรลุเป้ าหมายบางประการได้มนุษย์มี
ความต้องการทางด้านร่ างกาย (นํ้า อากาศ อาหาร พักผ่อน และที่อยูอ่ าศัย) และมีความ
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ต้องการทางด้านอื่น ๆ เช่ น การยกย่อง สถานะ ความรัก ความผูกพันกับบุคคลอื่ น
ความรู ้สึกที่ดี การให้ การประสบความสําเร็ จ โดยทัว่ ไปจะมีการเปลี่ยนเเปลงเมื่อเวลา
ผ่านไป และความต้องการจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วย
งานวิจ ัย ของ สุ ธิ ด า ม่ ว งรุ่ ง (2553) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความ
จงรั ก ภัก ดี ข องพนัก งานในองค์ ก ร กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท ท่ า อากาศยานไทย จํา กัด
(มหาชน) ผลการศึ ก ษาพบว่� า ปั จจัย คํ้า จุ นในการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานด้า น
นโยบายการบริ หารองค์กร ด้านวีธีการบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ด้า นชี วิตความเป็ นส่ วนตัว มี ค วามสั ม พันธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกันกับ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์กร อย่างมีนยั สําคัญ
ทฤษฎี แรงจูงใจของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ
ดังนี้ 1. ปั จจัยจูงใจ (motivation factors) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั เรื่ องงาน
โดยตรง ซึ่ งทําให้เกิ ดแรงจูงใจในการทํางานและมีความสุ ขจากการทํางาน บุคคลจะ
ถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปั จจัยนี้ ซึ่ งประกอบด้วย ความสําเร็ จของงาน, การยอมรับ
นับถือ, ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ, ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยคํ้าจุน (maintenance factors) เป็ นปั จจัยที่ใช้ค้ าํ จุนหรื อบํารุ งรักษาจิตใจของ
บุ ค คลให้ ท ํา งาน แต่ มิ ไ ด้เ ป็ นสิ่ ง จู ง ใจผู้ป ฏิ บ ัติ ง านและเป็ นปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน หากไม่มีปัจจัยนี้ หรื อมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ
บุ ค คลในองค์ก ร จะส่ ง ผลให้ บุ ค คลในองค์ก รนั้น เกิ ด ความไม่ ช อบงาน ปั จ จัย นี้
ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารงาน, การปกครองบังคับบัญชา, ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล, สภาพแวดล้อมในการทํางาน, เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษา คื อ พนักงานระดับปฏิ บตั ิการที่ทาํ งานในกลุ่ม
ธุ รกิจโลจิสติกส์ ตัวอย่าง เขตกรุ งเทพมหานคร, ปริ มณฑล และต่างจังหวัด ที่ทาํ งาน
ในกลุ่มธุ รกิจโลจิสติกส์ โดยใช้สูตรของ Cooper and Pamela ในการคํานวณหาขนาด
ตัวอย่างได้ 400 ชุด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
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สถิ ติ ที่ ใ ช้วิ เคราะห์ ข ้อมู ล ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน t-Test,
ANOVA (F-test) และ MRA
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุคูณ
Independent
Factors

Constant
ด้านลักษณะงานของ
สายงานโลจิสติกส์
(X 1 )
ด้านความก้าวหน้า
และการพัฒนางาน
สายอาชีพโลจิสติกส์
(X 2 )
ด้านสวัสดิการและ
สิ่ งตอบแทนของสาย
งานโลจิสติกส์(X 3 )
ด้านการบริ หารงาน
ของผูบ้ งั คับบัญชา
(X 4 )
ด้านสภาพแวดล้อม
และความสะดวก
(X 5 )
ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
องค์กร ของสายงาน
โลจิสติกส์(X 6 )
ด้านลักษณะงานของ
สายงานโลจิสติกส์
(X 1 )

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig

6.454

.000

Collinearity
Statistics
Tole
VIF
rance

1.649

.255

.350

.037

.385

9.381

.000

.588

1.700

.028

.032

.039

.863

.389

.478

2.092

.019

.033

.027

.585

.559

.448

2.234

.092

.031

.128

2.990

.003

.544

1.840

.076

.036

.093

2.117

.035

.512

1.952

.251

.039

.298

6.499

.000

.470

2.125

1.649

.255

.385

9.381

.000

.588

1.700
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การวิเคราะห์พหุ คูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA)
พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทํางาน คือ ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์
(X 1 ) ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา (X 4 ) ด้านสภาพแวดล้อมและความ
สะดวก(X 5 ) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กร ของสายงานโลจิสติกส์ (X 6 )
ที่มีความสั มพันธ์ กบั ระดับ ความคิ ดเห็ นในการปฏิ บ ตั ิงานของพนักงานในกลุ่ มโล
จิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางแสดงสรุ ปผลค่ าสั มประสิ ทธิ์สหพันธ์ พหุคูณ (R) และสั มประสิ ทธิ์การกําหนด
(R2) ของการวิเคราะห์ พหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regressions Analysis : MRA)
ด้ านแรงจู งใจในการทํางานที่มีความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่ม
โลจิสติกส์
Adjusted
Std. Error of the
R
R Square
R Square
Estimate
.782a
.612
.606
.73722
ผลการวิ เ คราะห์ ด้ า นแรงจู ง ใจในการทํา งานที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (R) = 0.782a แสดงว่า แรงจูงใจในการทํางานมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานในกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ ในระดับ สู ง
(เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การกําหนด (R2) = .612 หมายความว่า แรงจูงใจในการทํางาน
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานในกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ คิ ด เป็ น 61.2
เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระสามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ร้อยละ 61.2 ที่เหลืออีกร้อยละ 38.8 เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

700
ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการประมาณ เท่ากับ .73722 หมายความ
ว่า การประมาณค่าของ แรงจูงใจในการทํางานที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ มีความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้นเท่ากับ .73722
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่าค่า VIF สู งสุ ดที่ได้ คือ ด้านสวัสดิ การและสิ่ ง
ตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า 2.234 ซึ่ งไม่เกิน 10 หรื อ ค่า Tolerance ที่มีค่า
น้อยที่สุดคือ ด้านสวัสดิการและสิ่ งตอบแทนของสายงานโลจิสติกส์ มีค่า .448 ซึ่ งไม่
ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั คือไม่เกิด Multicollinearity
จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรู ปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
Y = a + B 1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6
Y
หมายถึง การปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
a
หมายถึง ค่าคงที่ (Constant)
B
หมายถึง ค่าเบต้า (Beta)
X1 -X 7 หมายถึง ด้านแรงจูงใจในการทํางาน
จากผลการวิเคราะห์ แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 มีตวั แปรอิสระของแรงจูงใจ
ในการทํางานที่มี ความสัม พันธ์กบั ตัวแปรตามของการปฏิ บตั ิง านของพนักงานใน
กลุ่มโลจิสติกส์ มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 4 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มี
ค่านัยสําคัญ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์
(X 1 ) , ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา(X 4 ) , ด้านสภาพแวดล้อมและความ
สะดวก(X 5 ) , ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กร ของสายงานโลจิสติกส์
(X 6 ) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ . 350 .092 .076 และ.251 ตามลําดับ
สามารถแทนค่าสมการได้ดงั นี้
Y = 1.649 + . 350 X 1 + .092 X 4 + .076 X 5 + .251 X 6
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กรอบแนวความคิดใหม่
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.ระดับการศึกษา
2.ประสบการณ์ในการทํางานในสายงาน
โลจิสติกส์
แรงจูงใจในการทํางาน
1. ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์
2. ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา
3. ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
องค์กร ของสายงานโลจิสติกส์

การปฏิบตั ิงานของ
พนักงานใน
กลุ่มโลจิสติกส์

สรุ ปผลการวิจัย
1.สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 มีอายุระหว่าง 26-30
ปี ร้อยละ 42.3 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 74.8 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.3
มีประสบการณ์การทํางานอยูใ่ นช่วง 1-3 ปี ร้อยละ 39.3
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านแรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิพลต่ อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีแรงจูงใจในการทํางานดังนี้
เป็ นการได้รั บ งานที่ ท ้า ทาย ความสามารถ และต้อ งทํา งานแข่ ง กับ เวลา
(ค่าเฉลี่ ย 8.16) การมีโอกาสติดต่อสื่ อสารกับต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ได้
พัฒนาทักษะด้านภาษา (ค่าเฉลี่ย 7.20) การได้รับสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เช่น
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ประกันชี วิต-สุ ขภาพ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, ชุดยูนิฟอร์ ม เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 6.92)
การที่ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ หัวหน้างาน ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และให้คาํ ชี้ แจงในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน เมื่ อพบปั ญหา (ค่ า เฉลี่ ย 7.76) การมี เครื่ องมื อ-อุ ป กรณ์ สํา นัก งานอย่า ง
เพี ย งพอต่ อการปฏิ บ ัติง าน (ค่ า เฉลี่ ย 7.48) การมี เ พื่อ นร่ วมงานในแผนกให้ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ค่าเฉลี่ย 8.08)
3.สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานมีค่านัยสําคัญทางสถิติ
ตํ่ากว่า 0.05 จึงได้รับการยอมรับสมมติฐาน ดังนั้น ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ในการทํางานที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
แรงจูงใจในการทํางาน ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ด้านการ
บริ หารงานของผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า นสภาพแวดล้ อ มและความสะดวก ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและองค์กรของสายงานโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ทแี่ ตกต่ างกัน
เพศ
t-Test
.914
ปฏิเสธ
อายุ
F-Test
.258
ปฏิเสธ
สถานภาพสมรส
F-Test
. 940
ปฏิเสธ
ระดับการศึกษา
F-Test
.034
ยอมรับ
ประสบการณ์การทํางาน
F-Test
. 041
ยอมรับ
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ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้
ค่ านัยสํ าคัญ
ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านแรงจูงใจในการทํางานมีความสั มพันธ์ กบั การปฏิบัติงาน
ของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์
ด้านลักษณะงานของสาย
งานโลจิสติกส์
ด้านความก้าวหน้า และการ
พัฒนางานสายอาชีพโลจิ
สติกส์
ด้านสวัสดิการและสิ่ งตอบ
แทนของสายงานโลจิสติกส์
ด้านการบริ หารงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านสภาพแวดล้อมและ
ความสะดวก
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และองค์กร ของสาย
งานโลจิสติกส์

MRA

.000

ยอมรับ

MRA

.389

ปฏิเสธ

MRA

.559

ปฏิเสธ

MRA

.003

ยอมรับ

MRA

.035

ยอมรับ

MRA

.000

ยอมรับ

อภิปรายผล
ปั จจัย ส่ ว นบุ ค คลทางด้า นระดับ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่า งกัน มี อิท ธิ พ ลต่อการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธี รนันท์ โพธิ กาํ จร (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ องความพึง พอใจในการปฏิ บ ตั ิง านของ
พนักงานบริ ษทั เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จํากัด พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน และ ด้านประสบการณ์การทํางานที่แตกต่าง
กัน มี อิท ธิ พ ลต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานในกลุ่ ม โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ แตกต่า งกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รังสิ มา เหลืองอ่�อน (2549) ได้ศึกษาเรื่ องความต�อง
การแรงจูงใจในการทํางานและขีดความสามารถของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการกลุ�
มผู�ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์�ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
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ด้านประสบการณ์การทํางานที่แตกต่างกันมีความต้องการแรงจูงใจในการทํางานและ
ขีดความสามารถของพนักงานที่แตกต่างกัน
ปั จ จัย ด้า นแรงจู ง ใจในการทํา งานมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ตั ิ ง านของ
พนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญ น้อยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.05 ได้แก่
ด้านลักษณะงานของสายงานโลจิสติกส์ ที่มีค่านัยสําคัญที่ .000 ผูว้ ิจยั พบว่า
ลักษณะงานของสายงานโลโลจิสติกส์ เป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถมาก และต้อง
ทํางานแข่งกับเวลา ทําให้พนักงานอยากใช้ความสามารถของตนให้มากที่สุด
ด้านการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา ที่มีค่านัยสําคัญที่ .003 ผูว้ ิจยั พบว่า
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาต้อ งมี บ ทบาทในการให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา และให้ ค าํ ชี้ แจงในการ
ปฏิบตั ิงาน เมื่อพบปั ญหา ซึ่ งทําให้พนักงานเหล่านี้รู้สึกได้รับคําแนะนําที่ถูกต้อง และ
สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาต่อไปในอนาคต
ด้านสภาพแวดล้อมและความสะดวก ที่มีค่านัยสําคัญที่ .035 ผูว้ ิจยั พบว่า การ
ที่ บ ริ ษ ทั มี เ ครื่ องมื อ -อุ ป กรณ์ สํา นัก งานอย่า งเพีย งพอต่ อ การปฏิ บ ัติง านนั้น ทํา ให้
พนักงานมีความรู ้สึกถึงความพร้อมในการปฏิบตั ิงานอยูต่ ลอดเวลา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และองค์กร ที่มีค่านัยสําคัญที่ .000 ผูว้ ิจยั
พบว่า เพื่อนร่ วมงานเป็ นปั จจัยสําคัญ ถ้าเพื่อนร่ วมงานในแผนกให้ความช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกันก็จะทําให้พนักงานรู ้สึกอบอุ่นใจ และสบายใจในการทํางาน
จากผลการวิจยั พบว่าสอดคล้องกับทฤษฏีสององค์ประกอบของเฟร็ ดเดอริ ก
เฮอร์ เบิร์ก ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ1. ปั จจัยจูงใจ (motivation factors) ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั เรื่ องงานโดยตรง ซึ่ งทําให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานและมี
ความสุ ขจากการทํางาน บุคคลจะถูกจูงใจให้เพิ่มผลผลิตจากปั จจัยนี้ ซึ่ งประกอบด้วย
ความสํา เร็ จของงาน, การยอมรั บนับ ถื อ, ความก้า วหน้า ในตํา แหน่ งหน้า ที่ , ความ
รับผิดชอบ, ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ 2. ปั จจัยคํ้าจุน (maintenance factors) เป็ นปั จจัย
ที่ใช้ค้ าํ จุนหรื อบํารุ งรักษาจิตใจของบุคคลให้ทาํ งาน แต่มิได้เป็ นสิ่ งจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน
และเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน หากไม่มีปัจจัยนี้ หรื อมีใน
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ลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร จะส่ งผลให้บุคคลในองค์กรนั้นเกิดความ
ไม่ชอบงาน ปั จจัยนี้ ประกอบด้วย นโยบายและการบริ หารงาน, การปกครองบังคับ
บัญชา,ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล, สภาพแวดล้อมในการทํางาน, เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.1 กลุ่มธุ รกิจโลจิสติกส์ ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานเรื่ องของ
สวัสดิการและสิ่ งตอบแทนให้สูงขึ้น เช่น เงินเดือน, โอที, รถรับส่ งพนักงาน เป็ นต้น
1.2 กลุ่มธุ รกิจโลจิสติกส์ ควรมีการปรับด้านความก้าวหน้าในสายงงานให้
ชัดเจน และการพัฒ นางาน โดยควรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้พ นัก งานได้ไ ปอบรม,
สัมมนา หรื อสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
และศักยภาพของพนักงานมากขึ้น ในการให้บริ การเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ของโล
จิสติกส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เพื่อที่ผปู้ ระกอบการที่ใช้บริ การมีความมัน่ ใจและ
ไว้วางใจในบริ ษทั เพิ่มขึ้น อันเนื่องมีบุคลกรที่มีความสามารถ และรอบรู ้ในการทํางาน
1.3 อนาคตการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนหรื อ AEC ใกล้จะมาถึ ง
เรื่ องของโลจิสติกส์ จะมีบทบาท และมีการแข่งขันมากขึ้นในเรื่ องบริ ษทั ข้ามชาติที่มา
ลงทุ นในประเทศ บุ คคลากรควรจะมี ค วามรู้ ความสามารถและยกระดับความเป็ น
นานาชาติของบุคลากรเองเพิม่ ขึ้น เพื่อที่จะได้เป็ นตัวเลือกอันดับแรกขององค์กรต่างๆ
โดยบุ ค ลากรที่ มี อ ยู่จะต้องมี คุ ณ ภาพมากกว่า หรื อ เที ย บเท่ า กับ บุ ค ลากรจากกลุ่ ม
ประเทศ AEC ดังนั้นการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนหรื อ AEC ที่เข้ามา จึงเป็ น
แรงจูงใจและเป็ นแรงกระตุน้ กับให้พนักงานที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีศกั ยภาพมาก
ที่สุด
2.ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับปฏิบตั ิการที่อยู่ในกลุ่มโล
จิสติกส์ เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปสามารถทําการวิจยั โดยแบ่งแยกออกเป็ นแผนก
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เช่น ฝ่ ายขาย, ฝ่ ายจัดซื้ อ, ฝ่ ายขนส่ ง, ฝ่ ายต่างประเทศ, ฝ่ ายคลังสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละ
แผนก อาจจะมีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกต่างกัน
2.2 ควรมีก ารศึ กษากลุ่ มตัวอย่างในหัวข้อใกล้เคีย ง เช่ น ความภัก ดี ใ น
องค์กรของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ เป็ นต้น
2.3 ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างแต่ละจังหวัด ซึ่ งแต่ละจังหวัดอาจจะมี
แรงจูงใจในการทํางานที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ ที่
แตกต่างกันออกไป
2.4 ควรมีการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทํางานจากปั จจัยภายนอก และ
ปั จจัยภายใน
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