แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษทั ดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทย
จํากัด ไซด์ซมั ซุง
Motivation of Storage and Distribution Warehouse Employees of
D.H.L. Supply Chain Co, Ltd., Thailand, Side Samsung
สุปรี ดา ปั นต*, ดร.ชิ ณโสณ์ วิ สิฐนิ ธิกิจา**

บทคัดย่ อ
1

การศึกษาเรื อง การศึกษาเรื องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติง านของพนัก งานคลังสินค้ าและศูนย์ ก ระจาย
สินค้ า ของบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทย
จํ า กัด ไซด์ ซัม ซุ ง ตามปั จ จัย พื น+ ฐานส่ว นบุค คล วิ ธี
การศึก ษา เป็ นการศึก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) โดยใช้ แบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สถิติทีใช้ คือ (ร้ อยละ
ค่ า เฉลี ย ค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานแบบ t-test, (One-Way ANOVA) และ Regression
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี +

*

นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
**
อาจารย์ทีปรึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุ
อยู่ร ะหว่ า ง 20-30 ปี โดยมี ส ถานภาพโสด มี ร ะดับ
การศึก ษาจบมัธยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. มี ร ายได้
เฉลี ยต่ อ เดื อ นอยู่ ที 10,001-20,000 บาท และมี
ประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน 1-5 ปี จํ า นวน 67 คน
ภาพรวมเฉลียทีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ า ของบริ ษัทดี
เอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง มี
ระดับความพึงพอใจมากทังหมด
+
9 รายการและมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง 7 รายการ สําหรับในภาพรวม
เฉลียทีมีผลต่อความผูกพันของพนักงานคลังสินค้ าและ
ศูนย์กระจายสินค้ า ของบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน
ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง มาก 9 รายการ
คําสําคัญ: แรงจูงใจ
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Abstract
The objective of this research were to
determine factors of work performance motivation
of storage and distribution warehouse employees
of D.H.L. Supply Chain Co, Ltd., Thailand, Side
Samsung. The sampling in this research were
selected from 100 storage and distribution
warehouse employees of D.H.L. Supply Chain
Co, Ltd., Thailand, Side Samsung. The research
method are check list and rating scale a
questionnaire tool. Statistic application for data
analysis were percentage, mean, standard
deviation, and One-way Anova.
The research result showed that most of
the samplings were males who has age between
20-30 years old, single marriage status, high
school or vocational education, average monthly
income between 10,000-20,000 baht, and work
for company for a period of 1-5 years. The holistic
opinions on factors of work performance
motivation of storage and distribution warehouse
employees of D.H.L. Supply Chain Co, Ltd.,
Thailand, Side Samsung was in high level, such
as employees who duty for jobs which were
assigned and honesty with loyalty to organization.
The hypothesis testing indicated that management
motivation, salary, compensation, holidays, career
advancement, work environment, relationship
among supervisors and subordinates, and job
security.

Recommendations from this study were
administrative officers should concern on salary
and compensation adjustment, consider hire
personnel appropriate with pieces of work,
appreciation of employees, and safety and healthy
environment in order to maintain personnel with
respectable quality of live and happiness.
Keyword: Motivation

บทนํา
ความสําเร็ จในการทํางานขององค์กรต่าง ๆ นัน+
มาจากประสิทธิ ภ าพในการปฏิบัติ งานของบุคคลที มี
บทบาทแตกต่างกัน แต่ละคนช่วยกันปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วย
เจตคติ ที พึ งประสงค์ มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
องค์กรใดก็ตามถ้ าบุคคลส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจะเกิ ดปั ญหาต่าง ๆ ในการบริ หารงานทุก
ด้ าน พร้ อมทังความสํ
+
าเร็ จของงานจะไม่เกิดขึ +นเกิดการ
สิ น+ เปลื อ งทัง+ ทรั พ ยากรและงบประมาณโดยเปล่ า
ประโยชน์ การใช้ คนให้ ป ฏิ บัติ ง านมิ ไ ด้ คํ า นึ ง เฉพาะ
ความรู้ ความสามารถเท่านันแต่
+ จะต้ องคํานึงถึงความ
พึงพอใจในการปฏิ บัติ งานนัน+ ๆ ด้ ว ยถื อ ว่า เป็ นเรื อง
สําคัญ เพราะแม้ วา่ บุคคลจะมีความรู้ ความสามารถซัก
เพี ย งใด ถ้ าขาดความจริ ง หรื อ ความพึ ง พอใจแล้ ว
ผลงานก็อาจจะไม่สําเร็ จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ (กัลยา
ยศคําลือ, 2553, หน้ า 1) บุคลากรในหน่วยงานจะมี
ความสามารถได้ จะต้ องมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้ วยจึ ง จะส่ ง ผลให้ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แสดงว่ า
ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลที มี ต่ อ งานจะมี ผ ลต่ อ การ
ปฏิ บัติ ง าน คุณ ภาพของบุค ลากรในองค์ ก รเป็ นสิ ง
สําคัญ หากผู้บริ หารมีความสามารถจูงใจให้ บคุ ลากร ผู้
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มีความรู้ความสามารถมาร่ วมปฏิบตั ิงานด้ วยความเต็มใจ
มีความรับผิดชอบต่องานย่อมจะสร้ างสรรค์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ตามเป้าประสงค์ นําความเจริ ญก้ าวมา
หน้ ามาสูอ่ งค์การหรื อหน่วยงาน ดังนันการจู
+
งใจ เพือให้
เกิ ด ความพยายามในการปฏิ บัติ ง านจึ ง น่ า จะเป็ น
หลัก การบริ ห ารที ดี วิ ธี ห นึ ง ซึ งผู้ บริ ห ารจํ า เป็ นต้ อง
แสวงหาความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกั บ แรงผลัก กั บ
แรงผลักดันต่าง ๆ ทีเป็ นปั จจัยจูงใจทีมีอิทธิพลต่อความ
ต้ องการ ในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ทัง+ นี เ+ พื อ
สามารถเลือกที จะนํ ามาใช้ อย่างเหมาะสมกับ บุกคล
และเหตุการณ์หรื อเวลาทีเปลียนแปลงไปในปั จจุบนั ซึง
การจูงใจอย่างถูกวิธีในลักษณะทีกระตุ้นให้ บุคลากร
พยายามใช้ ความสามารถและทักษะทีมีอยู่อย่างเต็มที
ผู้ บริ หารจะต้ องใช้ เทคนิ ค วิ ธี ก ารในการศึ ก ษาว่ า
บุคลากรมีความต้ องการหรื อมีความพึงพอใจในสิงใด
จากการปฏิบตั ิงานและกลไกของพฤติกรรมและวิธีการ
จูงใจ ย่อมทําให้ ผ้ บู ริ หารในฐานะทีเป็ นผู้นําสามารถชัก
จูงกํากับและผลักดันให้ พฤติกรรมในการทํางานเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุดได้ เสมอ (ธงชัย สันติวงษ์ ,
2543, หน้ า 388)
จากความสําคัญของพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
ข้ างต้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง สนใจที จะให้ ความสํ า คั ญ ใน
การศึกษาเกียวกับแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงาน บริ ษัทกรณีศกึ ษา ว่าแรงจูงใจด้ าน
ใดบ้ างทีจะทําให้ กระบวนการทํางานเปลียนแปลงไป
หรื อ ผลของการทํ า งานเป็ นไปในทิ ศ ทางใด และควร
กําหนดแผนการดําเนินงานอย่างไร เพือให้ เกิดแรงจูงใจ
ในการทํ า งาน ให้ การทํ า งานของพนัก งาน บริ ษั ท
กรณี ศึ ก ษาเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ งขึ น+ เนื องจาก
บุคลากรมีสว่ นสําคัญต่อการสร้ างรายได้ ผลกําไร และ
อํานาจในการแข่งขันกับคู่ค้ารายอืน การหาแรงจูงใจ
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ของพนักงานได้ ก็จะทําให้ ผ้ ูบริ หารทําการเข้ าไปดูแ ล
และแกไข้ ได้ ตรงจุดทําให้ พนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํ า งานเพิ มมากขึ น+ ทํ า ให้ ทํ า งานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ +น อีกทังการศึ
+
กษาในครัง+ นี +อาจจะ
เป็ นประโยชน์กบั ผู้ประกอบการรายใหม่ทีมีความสนใจ
เข้ ามาประกอบธุรกิ จทีเหมือนกันและเป็ นแนวทางใน
การศึกษาให้ กบั ผู้ประกอบการทีมีความสนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาแรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทย
จํากัด ไซด์ซมั ซุง
2. เพือศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงาน
พนัก งานบริ ษั ท ดีเ อชแอลซัพ พลายเชน ประเทศไทย
จํากัด ไซด์ซมั ซุง

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดีเอชแอล
ซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุงทีแตกต่างกัน
2. แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจ
ในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานบริ ษั ท ดี เ อชแอลซัพ
พลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนือ. หา
การศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พ นั ก ง า น ค ลัง สิ น ค้ าและศูน ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ของ
บริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์
ซัมซุง ผู้ศกึ ษาได้ ศกึ ษาตามแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ
(ทฤษฎีสองปั จจัย) ของ Herzberg ซึงประกอบด้ วยด้ าน
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ลักษณะงาน ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านความก้ าวหน้ าใน
ตําแหน่งงาน ด้ านการยอมรับนับถือ ด้ านความสําเร็ จ
ในงาน ปั จจัยคํา+ จุน ด้ านนโยบายและการบริ หารงาน
ด้ านการปกครองบัง คั บ บั ญ ชา ด้ านค่ า ตอบแทน/
ผลประโยชน์ได้ รับ ด้ านโอกาสทีจะได้ รับความก้ าวหน้ า
ในอนาคต ด้ านสภาพการทํางาน ด้ านความสัมพันธ์ กบั
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ กับเพือนร่ วมงาน
ด้ านความสัมพันธ์ กับผู้บงั คับบัญชา ด้ านสถานอาชีพ
ด้ านความเป็ นอยูส่ ว่ นตัว ด้ านความมันคงในงาน
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษา คื อ บุ ค ลากรที
ทํางานในบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทย
จํากัด ไซด์ซมั ซุง ซึงได้ แก่ พนักงาน ลูกจ้ าง ทีทํางานใน
บริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์
ซัมซุง จํานวนทังสิ
+ +น 100
ด้ านระยะเวลาที5ใช้ ในการศึกษา
ศึกษาระหว่างเดือน มกราคม– เมษายน2559

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. แหล่ งข้ อมูลที5ใช้ ในการศึกษา
การศึ ก ษาครั ง+ นี ม+ ี แ หล่ง ข้ อมูล แยกเป็ น 2
ประเภท คือ ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้ อมูล
ที ได้ จา กก าร เก็ บ รว บร วม ข้ อ มู ล โด ยก าร แจ ก
แบบสอบถาม พนักงาน ลูกจ้ าง ภายในบริ ษัทดีเอชแอล
ซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง ข้ อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมูลทีได้ ศึกษาค้ นคว้ า
จากหนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
และอินเตอร์ เน็ต
2. ประชากรที5ใช้ ในการศึกษา
ประชากรในการศึ ก ษา ประชากรที ใช้ ใน
การศึกษา คือ กลุม่ พนักงาน ลูกจ้ างทีทํางานในบริ ษัท

ดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ ซมั ซุง
จํานวนทังสิ
+ +น 120 คน (ทีมา: ฐานข้ อมูลแผนกบุคคล
ของบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํ ากัด
ไซด์ ซัม ซุ ง สถานะเมื อวัน ที 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559) ใน
การศึก ษาค้ น คว้ าจะใช้ ก ารคํ า นวณหากลุ่ม ตัวอย่า ง
(Sample size) โดยใช้ สตู ร ทาโร ยามาเน (Yamane,
Taro, 1967, p. 56) ทีระดับความเชือมัน 95% หรื อ
ความคลาดเคลือน 0.05
3. เครื5องมือที5ใช้ ในการศึกษา
เครื องมื อ ที ใช้ ในการศึ ก ษาครั +ง นี เ+ ป็ น
แบบสอบถามที ผู้ ศึ ก ษาทํ า การสร้ างขึ น+ เพื อศึ ก ษา
แรงจูงใจทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดี
เอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง
4. วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เพือให้ การศึกษามีความสมบูรณ์ได้ มีวิธีการ
ดําเนินการรวบรวมข้ อมูล ดังนี +
4.1 ข้ อ มู ล ที ได้ จ า ก ก า ร ร ว บ ร ว ม จ า ก
การศึก ษาค้ นคว้ าจากแหล่งต่าง ๆ ทัง+ ตํ ารา เอกสาร
และผลการศึกษาวิจยั อืน ๆ ทีเกียวข้ อง
4.2 ข้ อมูลทีได้ จาก การตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่ม เป้ าหมาย และรั บ กลับ คื น มาด้ วยตนเอง
ดําเนินการตรวจสอบความเรี ยบร้ อย เพือให้ แน่ใจว่า
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ครบถ้ วน และสามารถ
นําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้
5. การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทํ า ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ที ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
โดยการหาอัต ราส่ว นร้ อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉลีย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึงเป็ น
โปรแกรมสํา เร็ จรู ป สํา หรั บ สร้ างแผนภูมิ ว งกลม (Pie
Chart) และแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) พร้ อมคําอธิบาย
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ผล และนําผลทีได้ จากแผนภูมิมานําเสนอเพือวิเคราะห์
ตามลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ
6. สถิติท5 ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า ( Descriptive
Statistics) ระบุสถิติทีใช้ เช่น ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่า เฉลีย (Mean) แ ละ ส่ ว น เ บี ย ง เ บ น มาตรฐาน
(Standard Deviation) เพืออธิบายข้ อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถามและตัวแปรต่าง ๆ
6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ใช้ สํา หรั บ การทดสอบสมมติฐาน ให้ ระบุสถิติทีใช้
เช่น t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA ใช้ F-test (Oneway ANOVA) Regression Analysis

ผลการวิจัย
การศึกษาเรื อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทดี
เอชแอลซัพพลาย-เชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาแรงจู ง ใจที มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน
ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุงและเพือศึกษาระดับความ
พึง พอใจของพนัก งานพนัก งานบริ ษั ท ดี เ อชแอลซัพ
พลายเชน ประเทศไทยจํ ากั ด ไซด์ ซั ม ซุ ง ตาม
ปั จจัยพื +นฐานส่วนบุคคล วิธีการศึกษา เป็ นการศึกษา
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ตัวแปรอิสระ
คือปั จจัยพืน+ ฐานส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ส่วนปั จจัยแรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ วยปั จจั ย กระตุ้ น ด้ าน
ลัก ษณะงานทีทํ า ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบที ได้ รั บ ด้ า น
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านได้ รับการยอมรับนับ
ถื อ ด้ านความสํ า เร็ จใ นงาน และปั จจั ย คํ า+ จุ น
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ประกอบด้ วย ด้ านนโยบายและการบริ หารงาน ด้ า น
ก า ร ป ก ค ร อ ง บั ง คั บ บั ญ ช า ด้ า น ค่ า ต อ บ แ ท น
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที ไ ด้ รั บ ด้ า น โ อ ก า ส ที จ ะ ไ ด้ รั บ
ความก้ าวหน้ าในอนาคต ด้ านสภาพการทํางานหรื อ
สภาพแวดล้ อมในการทํ า งาน ด้ า นความสัมพัน ธ์ กับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ กับเพือนร่ วมงาน
ด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชา ด้ านสถานะอาชีพ
ด้ านความเป็ นเป็ นอยู่ส่วนตัว ด้ านความมันคงในงาน
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้
แบบสอบถาม จํานวน 100 ชุด เป็ นเครื องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล สถิติทีใช้ คือ (ร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบ t- test,
(One-Way ANOVA) และ Regression Analysisจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี +
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี
จํานวนทังสิ
+ +น 100 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยู่
ระหว่ า ง 20-30 ปี โดยมี ส ถานภาพโสด มี ร ะดั บ
การศึก ษาจบมัธยมศึก ษาตอนปลาย/ปวช. มี ร ายได้
เฉลี ยต่ อ เดื อ นอยู่ ที 10,001-20,000 บาท และมี
ประสบการณ์ในการทํางาน 1-5 ปี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนัก งานคลัง สิน ค้ า และศูน ย์ ก ระจาย
สินค้ าของบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลาย-เชนประเทศไทย
จํา กัด ไซด์ ซ ัม ซุง จาการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติง านของพนัก งานคลังสินค้ าและศูนย์ ก ระจาย
สินค้ าของบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลาย-เชน ประเทศไทย
จํากัด ไซด์ ซมั ซุงอยู่ในระดับมาก ประกอบด้ วยปั จจัย
ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
ความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน ด้ านการยอมรับนับถือ
ด้ านความสํ า เร็ จในงาน ด้ านนโยบายและการ
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บริ หารงาน ด้ านการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ าน
ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์ได้ รับ ด้ านโอกาสทีจะได้ รับ
ความก้ าวหน้ าในอนาคต ด้ านสภาพการทํางาน ด้ าน
ความสัมพันธ์ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์
กับเพือนร่ วมงาน ด้ านความสัมพันธ์ กับผู้บงั คับบัญชา
ด้ านสถานอาชีพ ด้ านความเป็ นอยู่สว่ นตัว ด้ านความ
มันคงในงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ในการศึ ก ษาแรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทดี
เอชแอลซัพพลาย-เชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุงผู้
ศึกษาได้ ตงสมมุ
ั + ติฐานไว้ ดงั นี +
ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริ ษัทดีเอชแอล
ซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุงทีแตกต่างกัน
จากการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดี
เอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุงทีไม่
แตกต่างกัน
แรงจูงใจทีมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลาย
เชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง
จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดี
เอชแอลซัพ พลายเชน ประเทศไทยจํ า กัด ไซด์ ซัม ซุ ง
ด้ านการปกครองบังคับบัญชา ในเรื องของหัวหน้ างาน
มี ค วามยุ ติ ธ รรม ด้ านค่ า ตอบแทนที ได้ รั บ ในเรื อง
เกียวกับสิทธิการลา และวันหยุดต่าง ๆ ด้ านโอกาสทีจะ
ได้ รั บ ความก้ าวหน้ า ในอนาคต ในเรื องหัว หน้ า งาน
สนับสนุนในการเลือนตําแหน่งเมือมีโอกาสด้ านสภาพ

การทํ า งาน (สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน) ในเรื อง
สถานทีปฏิบตั ิงานมีสภาพแวดล้ อมทีดีและอุณหภูมิที
เหมาะสม ด้ า นความสัม พัน ธ์ กับ ลูก น้ อ ง ในเรื อง
สามารถให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า ในเรื องงานกับ
ลูกน้ องได้ ตลอดเวลา ด้ านความสัมพันธ์ กบั หัวหน้ างาน
ในเรื องท่านสามารถปรึ กษาเรื องงานกับหัวหน้ างานได้
ตลอดเวลา ด้ านความมันคงในงาน ในเรื องงานทีท่าน
ทําอยู่นนมี
ั + ความมันคง มีความสัมพันธ์ กับความพึง
พอใจ

อภิปรายผล
จากการศึก ษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทดี
เอชแอลซัพพลาย-เชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุงผู้
ศึกษามีประเด็นทีนํามาอภิปรายผลดังนี +
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
คลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทดีเอชแอล
ซัพพลาย-เชน ประเทศไทยจํ ากัด ไซด์ซัมซุงภาพรวม
แ ร ง จ ูง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิบ ัต ิง า น อ ยู ่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของวราภรณ์ คํ า เพชรดี
(2552) ศึก ษาเรื อง แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของ
บุค ลากร สํ า นัก งานสรรพากรพื น+ ที อุบ ลราชธานี
พบว่า ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และสอดคล้ อ งกับ
ผลงานของ จุฑ ารั ต น์ นาควะรี (2554) ศึก ษาเรื อง
แรงจูง ใจในการปฏิบ ัต ิง านของข้ า ราชการกรม
วิท ย า ศ า ส ต ร์ แ ละ เ ท ค โน โล ยีก ล า โ ห ม พ บ ว่า
แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านอยู่ใ นระดับ มาก ชฎานิศ
นามวงศ์ (2551) ศึก ษาเรื อง แรงจูง ใจในการ
ปฏิบ ัติง านของตัว แทนประกัน ชี วิต บริ ษั ท เอไอเอ
จํากัด ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที พบว่า แรงจูง ใจ
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริ ษัทดีเอชแอลซัพพลายเชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์
ซัมซุงในภาพรวมมีค วามพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ศิวพร แก้ วคุ้ม (2554) ศึกษา
เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อการสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) ที
สั ง กั ด สํ า นั ก งานธุ ร กิ จ บริ การสาขาเขต
6
กรุ ง เทพมหานคร พบว่า ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก
จากการทดสอบสมมุติฐ านพบว่า ข้ อ มูล ส่ว น
บุคคลด้ าน เพศ อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือน ทีแตกต่าง
กั น มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนัก งานบริ ษั ท ดีเ อชแอลซัพ พลายเชน ประเทศไทย
จํ า กัด ไซด์ ซัม ซุ ง ที ไม่แ ตกต่า งกัน ซึ งสอดคล้ อ งกับ
งานวิจ ัย ของ ชฎานิศ นามวงศ์ (2551) ที พบว่า
แรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของตัว แทนประกัน ชี วิต
บริ ษั ท เอไอเอ จํา กัด ในเขตจัง หวัด อุบ ลราชธานีที
พบว่า เพศ อายุ รายได้ เ ฉลี ยต่อ เดือ น ไม่มีผ ลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตัว แทนประกัน
ชี ว ิต บ ริ ษ ั ท เ อ ไ อ เ อ จํ า ก ัด ใ น เ ข ต จ ัง ห ว ัด
อุบลราชธานี สอดคล้ องกับงานวิจัยของของ บรรเจิด
บุญ เสริ ม ส่ง (2550) การรั บ รู้ ลัก ษณะงานและ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษั ท ไทยเมอร์ รี จํา กัด พบว่า เพศ อายุ รายได้
เฉลี ยต่อ เดือ น ไม่ม ีผ ลต่อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
แรงจูง ใจมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทดีเอชแอลซัพพลาย
เชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ บรรเจิ ด บุญเสริ มส่ง
(2550) ที พบว่า ปั จ จัย โดยรวมมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
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ความพึง พอใจในการปฏิ บัติง านโดยรวมในทิศ ทาง
เ ดี ย ว กั น สอ ด ค ล้ อ ง กั บ ผลก า ร วิ จ ั ย ของศิว าพร
เกิ ดวาจา (2550) แรงจูงใจและความต้ องการพัฒนา
ตนเองของผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ านบั ญ ชี ส่ ว นราชการ เขต
จตุจักร
ด้ านการปกครองบังคับบัญชากับหัวหน้ ามีความ
ยุติธรรมมีความเหมาะสมกัน สอดคล้ องกับผลการวิจยั
ของ วราภรณ์ คําเพชรดี (2552) ทีพบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื +นที
อุ บ ลราชธานี การสนับ สนุ น และความสัม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชาทําให้ บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้ านสภาพการทํางาน (สภาพแวดล้ อมใน
การทํ า งาน) ด้ านความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก น้ องด้ าน
ความสัมพันธ์ กบั หัวหน้ างานสอดคล้ องกับผลการวิจัย
ของจุ ฑ ารั ต น์ นาควะรี (2554) แรงจู ง ใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการกรมวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีกลาโหมทีมีความพึงพอใจในทิศทางเดียวกัน
และ ด้ านโอกาสที จะได้ รับ ความก้ า วหน้ า ในอนาคต
ด้ านความมันคงในงานสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ
จุฑารัตน์ นาควะรี (2554) แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้ าราชการกรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม
มีความพึงพอใจในทิศทางเดียวกัน

ข้ อเสนอแนะ
ผู้ ศ ึก ษามีข้ อ เสนอแนะเพื อเป็ นประโยชน์
ดังต่อไปนี +
1. ผู้บริ หารองค์การควรทบทวนในเรื องการให้
โบนั ส เพื อเป็ นการสร้ างขวั ญ และกํ า ลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้ แก่ลกู จ้ าง
2. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารควรพิจ ารณาเรื องของ
การรั บพนักงานเพิมเพราะอัตราพนักงานกับปริ มาณ
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งานไม่ส อดคล้ อ งกัน เพื อเป็ นการลดความเสี ยงใน
การลาออกจากงานของพนัก งาน เนื องจากภาระ
งานเยอะเกิ นไป
3. ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารควรให้ ค วามสํ า คัญ
เกี ยวกับ สภาพแวดล้ อ มในการทํา งานไม่ว่า จะเป็ น
เครื องมือ ที ใช้ ใ นการทํา งานตลอดจนเรื องแสงสว่า ง
และอุณหภูมิทีมีผลต่อ การปฏิบัติงานและควรมีก าร
ติดตัง+ เครื องระบายความร้ อนเพิมขึ +นจะทําให้ บุคลคา
กรนัน+ อยากเข้ ามาทํางานในสถานทีปฏิบัติงานแห่งนี +
มากขึน+

ข้ อเสนอแนะสํ า หรั บ การศึ ก ษาครั . ง
ต่ อไป
1. ควรศึกษาคุณภาพการให้ บริ การการขนส่ง
สินค้ าของคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ าของบริ ษัท
ดีเอชแอลซัพพลาย-เชน ประเทศไทยจํากัด ไซด์ซมั ซุง
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทเอกชนอืน
เพื อประเมิ น ผลการทํ า งานสํ า หรั บ เป็ นข้ อมู ล การ
ปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานคลังสินค้ าและศูนย์กระจายสินค้ า
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