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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจและระดับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรธุรกิจขนสง 2) หาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรธุรกิจ
ขนสง ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลธุรกิจขนสงในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 81 ธุรกิจ
มีจํา นวนประชากร 2,830 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคํานวณหาขนาดของตัวอยางได จํานวน
338 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพี ย ร สั น ผลการศึ ก ษาพบว า กลุม ตั ว อย า งสว นใหญ มีอ ายุ ต่ํา กวา 30 ป ดํา รงตํ า แหน ง งาน
เจาหนาที่/ผูปฏิบัติงานอยูฝายงานสตอกสินคา-จัดสง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 6 ปขึ้นไป มีรายได 10,000
- 15,000 บาท ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจ พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด ดานความยุติธรรมในองคกร ดานความกาวหนาใน
อาชีพและความมั่น ดานนโยบายในองคกร และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ นอยที่สุด ตามลําดับ
และผลระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณารายดานพบวา
ดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ดานความเต็มอกเต็มใจที่จะใชความพยายามในการทํางานและดานความปรารถนาอยาง
295

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 20(2): 295-307, 2019
แรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกรนอยที่สุด ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: แรงจูงใจ ความผูกพันตอองคกร ธุรกิจขนสง
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the levels of motivation and
commitment to the organization of transportation business personnel 2) to examine
relationship between motivation and organizational commitment of the personnel.
This quantitative research collected information from transportation business in
Songkhla province, a total of 81 businesses with a population of 2,830 people. The
sample size of 338 people was calculated by using Taro Yamane formula with 95%
confidence level and 5% sampling error. Questionnaire was used as a tool for
collecting data. The statistics used in analyzing the data were percentage, mean, and
standard deviation. Pearson's correlation coefficient was used for analyzing the
relationship. Results found that most of the sample group is under 30 years old,
holding the position of officer/stock - delivery operator, period of employment is 6
years or more, salary 10,000 - 15,000 baht. Level of motivation for work was at high
when considering each aspect, it was found that job responsibilities was the highest,
followed by organizational justice, career security and progression, organization policy
and compensation and welfare benefits, respectively. Overall the level of commitment
to the organization of personnel was at a high, considering each aspect, it was found
that confidence, acceptance of goals and corporate values were the highest level
followed by willingness to work and strong desire to maintain membership of the
organization, respectively. Results of the hypotheses testing found that motivation in
all aspects of the operation is positively correlated with the overall organizational
commitment at a high level with a statistical significance level of 0.01.
Keywords: motivation, organizational commitment, transportation business
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บทนํา

การขนสงมี บทบาทสํา คัญ ตอการสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด เพราะการขนสงทํา
หนาที่ในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตจากแหลงผลิตตาง ๆ สูโรงงาน เพื่อใชในการผลิตสินคา เมื่อผลิต
เปนสินคาสําเร็จรูปแลวก็นํามาเก็บไวที่คลังสินคา เพื่อจัดสงไปยังพอคาคนกลางจนกระทั่งถึงผูบริโภคใน
เวลาที่ผูบริโภคตองการและในสถานที่ที่ผูบริโภคสะดวกที่จะซื้อหา ทั้งยังมีบทบาทเปนดัชนีชี้วัดความ
เจริญกาวหนาของประเทศไดอีกทางหนึ่ง ธุรกิจขนสงกอใหเกิดการจางงาน การพัฒนาความรูและทักษะ
ความมุงหวังขององคการทางธุรกิจจะสัมฤทธิ์ผลไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการและที่สําคัญคือการที่มี
ทรั พ ยากรบุ คคลที่มี ความรู ค วามสามารถ มี ทัก ษะ มีค วามสามัค คีใ นการปฏิ บั ติง านซึ่ ง เป นกลไก
ขับเคลื่อนองคการไปสูความสําเร็จ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่และขนาดเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในฐานะ
เปนเมืองหลวงของภาคใต เปนเกตเวยคาขายกับประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และยังเปน
เมื องเศรษฐกิ จหลักกั บพื้ นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต และมีอําเภอหาดใหญ เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัด
สงขลา เป น ที่ตั้งของนครหาดใหญ เปนเมือ งใหญที่สุดของภาคใต เปนแหล งทองเที่ยวที่มีชื่อเสีย ง
โดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย สงขลาเปนจังหวัดชายแดนภาคใต
ของประเทศไทยมีพื้นที่ติดตอกับรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย (Songkhla Provincial Agricultural
Office, 2019)
อีกทั้งยังมีอําเภอหาดใหญเปนศูนยกลางการคาการคมนาคม เปนเมืองชุมทางของภาคใตมี
ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ (Tourism Authority of Thailand, 2009) และที่
สําคัญมีมูลคาการคาขายขนสงสินคาเปนจํานวนมาก ธุรกิจขนสงนับเปนธุรกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา เนื่องจากเปนธุรกิจที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจการคา
และการบริการทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ในทุกขั้นตอนนับตั้งแตการผลิต จนกระทั่ง
กระบวนการขนสงสินคาและบริการเหลานั้นเดินทางถึงผูบริโภคการบริหารจัดการขนสงที่ดีจะสามารถ
ยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิตและการกระจายสินคา/บริการ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งดาน
เวลา ตนทุน และคุณภาพ การทําใหองคการประสบความสําเร็จนอกเหนือจากวิธีการบริหารการจัดการ
ในดานการลดตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ลงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
ในองคการเปนกําลังสําคัญ นอกจากนี้บุคคลจะตองมีความรูความสามารถมีจิตสํานึกที่ดีมีแนวความคิด
ที่ถู ก ต อ งมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค ก าร เต็ ม ใจในการทํ า งานตามบทบาทและหน า ที่ ที่ อ งค ก ารกํ า หนด
ความผูกพันตอองคการเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาขององคการไว
และลดอัตราการเขาออกจากงานของพนักงาน (Nakorn, 2011) อีกทั้งทําใหพนักงานทํางานอยูกับ
องคการอยางมีความสุขและมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะใหความรวมมือและ
ปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ ขององคการดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถของตน เพื่อใหองคการ
สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว นอกจากนี้ความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคการจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
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ในการทําใหพนักงานมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเปนสมาชิกที่ดีขององคการตลอดไป และพรอม
ที่จะทุมเท แรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหผลงานที่ออกมาเปนไปตามปริมาณและคุณภาพ
ที่กําหนด และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (Permchai, 2007)
งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงสนับสนุนใหมีการจัดการบุคลากรและการเพิ่ม
ศักยภาพ ลดการลาออกในการทํางานของพนักงานตอไปและจะไดนําขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้ มาใชใน
การพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการธุรกิจขนสงใหมีความตั้งใจทุมเทกําลังกาย
และกําลังใจ ทั้งนี้งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับแรงจูงใจและระดับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรธุรกิจขนสง และเพื่อหาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ธุรกิจขนสง นอกจากนี้ยังทําใหองคการสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาภายในองคการได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพให ค งอยู กั บ องค ก ารได ย าวนานที่ สุ ด
และปฏิ บั ติ ง านให กั บ องค ก ารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง นี้ ก็เ พื่อ ประโยชน ต อ การพั ฒ นาและการ
บริหารงานขององคการธุรกิจขนสงตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา มีจํานวน 81 ธุรกิจ
รวมจํานวนประชากรธุรกิจขนสง 2,830 คน
2. กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Sincharu, 2012) ในการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเมื่อขนาดประชากรเทากับ 2,830 คน โดยทําการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 338 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ตําแหนงงาน ฝายงาน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดแก
ดานความยุติธรรมในองคกร ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในอาชีพและความ
มั่นคง ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานนโยบายในองคกร
ตอนที่ 3 แบบวัดระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร ไดแก
ความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มอกเต็มใจและใชความพยายามใน
การทํางาน ความปรารถนาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร
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4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือ
การหาความตรงตามเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและความตรงตามเนื้อหาจากคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม วัตถุประสงค และนิยาม
ศัพทที่กําหนด เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ Item-Objective Congruence Index: IOC มีคา
ระหวาง 0.67 - 1.00
4.2 การหาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ
โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 30 คน
นํามาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (alphacoefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.92
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
5.1 ผูวิจัยดําเนินการขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากผูบริหารของธุรกิจขนสง
จังหวั ดสงขลาของกลุม ตัวอยางชวงเวลาเดือนกันยายนถึงพฤศจิก ายน พ.ศ. 2561 โดยแนบเอกสาร
ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและรวบรวมการสงแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง
5.2 ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ตามความต อ งการ และนํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ก ลั บ คืน มา
ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรุปขอมูลการวิจัย
ดังตอไปนี้
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามด ว ย คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive statistic) ในการศึกษา ไดแก
6.1.1 คารอยละ (percentage) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมประชากร ไดแก
อายุ ตําแหนงงาน ฝายงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงานและรายไดตอเดือน
6.1.2 ค าเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ใชอธิบายระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันตอองคกรของบุคลากรธุรกิจขนสง
6.2 การศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกร
ธุรกิจขนสง ใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson's correlation coefficient)
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ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ใช กลุ มตั วอย างเลื อกแบบชั้ นภู มิ จากกลุ มธุ ร กิ จ ขนส ง ในจั งหวั ดสงขลา
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 338 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอายุต่ํากวา
30 ป มีจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาคืออายุ 30-40 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ
30.8 ส วนใหญตําแหนงงานเจ าหนาที่/ผูปฏิบัติงานจํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 85.5 รองลงมาคือ
หัวหนางานจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 13.6 อยูฝายงานสตอกสินคา-จัดสงจํานวน 132 คน คิดเปน
รอยละ 39.1 รองลงมาฝายการตลาด จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 36.4 สวนใหญมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
6 ปขึ้นไป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 35.8 รองลงมาคือ 1 ปถึง 3 ปจํานวน 87 คนคิดเปนรอยละ 25.7
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอองคกรของบุคลากรธุรกิจขนสง
จากการเก็บขอมูลกั บกลุมตัวอยางบุคลากรธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา จํานวน 338 คน
ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า แรงจู ง ใจใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและภาพยอยรายดานมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Opinions on work motivation of the transportation business personnel
Motivation to work
Relations with subordinates
Responsibility
Career security and progression
Salary
Company policy and administration
Average

Mean
4.11
4.14
4.07
3.99
4.05
4.07

S.D.
0.48
0.50
0.59
0.64
0.60
0.47

ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรธุรกิจขนสง
ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาแรงจูงใจใน
การปฏิ บั ติ ง านอยู ในระดั บ มากทั้งในภาพรวมและภาพย อ ยรายดา นมีร ายละเอี ย ดตามตารางที่ 2
(Table 2)
Table 2 Level of organizational commitment of transportation business personnel
Organizational commitment
Confidence and values
Work efforts
Organization membership
Average
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Mean
4.09
4.06
3.64
3.93

S.D.
0.49
0.51
0.66
0.44
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ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันองคกรของบุคลากรธุรกิจขนสง
จากการวิเคราะหความสัมพันธ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ในธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง (r = 0.715) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันรายดาน พบวา
ดานความยุติธรรมในองคกร มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในธุรกิจ
ขนสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) 0.565 มีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรใน
ธุรกิจขนสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) 0.544 มีความสัมพันธ
ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ด านความก าวหน าในอาชีพและความมั่นคงมีความสัมพันธ กับความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรในธุรกิจขนสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) 0.650
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในธุรกิจ
ขนสง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) 0.596 มีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ดานนโยบายในองคกรมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในธุรกิจขนสง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) 0.623 มีความสัมพันธในระดับ
ปานกลาง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกรสามารถเรียงความ
สัมพันธจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานความกาวหนาในอาชีพและความมั่นคง
ดานนโยบายในองคกร
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ดานความยุติธรรมในองคกร และ
ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ
ผลความสั ม พั น ธร ะหวา งแรงจู งใจกั บ ความผู กพั น องค กรของบุ คลากรธุร กิ จ ขนส งพบว า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรโดยรวมในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความกาวหนาในอาชีพและ
ความมั่ นคง มีความสั ม พันธเชิงบวกกับ ความผูกพันตอองคกรมากที่สุด ผลการวิเคราะหขอมูลและ
คาสถิติมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 3 Relationship between the work motivation and organizational commitment
Relation
RS
RE
JA
SA
CA
CV
WE
OM

RS

RE
JA
SA
CA
.505** .610** .627** .599**
.645** .456** .521**
.721** .699**
.772**

CV
.598**
.517**
.607**
.545**
.614**

WE
.448**
.471**
.493**
.436**
.430**
.550**

OM
.335**
.334**
.461**
.445**
.452**
.408**
.375**

𝐓𝐎𝐱𝐱

𝐓𝐎𝐲𝐲

.787**
.735**
.887**
.875**
.874**
.689**
.543**
.492**

.565**
.544**
.650**
.596**
.623**
.792**
.780**
.800**
.715**

𝐓𝐎𝐱𝐱
𝐓𝐎𝐲𝐲

Remark **p < 0.01
RS = Relations with Subordinates
CV = Confidence and Values
RE = Responsibility
WE = Work efforts
JA = Job Security and Advancement
OM = Organization membership
SA = Salary
TO = Total motivation for work
CA = Company Policy and Administration TO = Total organizational commitment

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน
การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา
ไดแก ความยุติธรรมในองคกร ลักษณะงานในความรับผิดชอบ ความกาวหนาในอาชีพและความมั่นคง
คาตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายในองคกร พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจ
ขนสง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 โดยเฉลี่ยของแรงจูงใจใน
การทํางานสูงสุดคือ ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 อยูในระดับมาก
รองลงมาคือดานความยุติธรรมในองคกรโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับมาก ดานความกาวหนา
ในอาชีพและความมั่นคง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก ดานนโยบายในองคกร โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.05 อยูในระดับมากดานคาตอบแทนและสวัสดิการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 อยูในระดับมาก
อภิปรายผลรายดานดังนี้
ดานความยุติธรรมในองคกร บุคลากรในธุรกิจขนสงมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เ นื่องจากผูบังคับ บัญชาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตา การตัดสินใจของ
หนวยงานกระทําบนพื้นฐานขอมูลที่มีความถูกตอง การแบงภาระงานที่ไดรับมีความยุติธรรม ชวงเวลา
การทํางานเหมาะสมกับปริมาณงาน และหนวยงานมีการรับฟงขอคิดเห็นจากทุกฝายที่มีสวนไดสวน
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เสียกอนการตัดสินในเรื่องใด ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ Saranrom & Banjerrit (2010) ซึ่งไดทําการศึกษา
ความสัมพันธของแรงจูงใจที่มีตอความผูกพันของพนักงานตอองคการ กรณีศึกษา บริษัทขนสง จํากัด
พบวาระดับความผูกพันตอองคการของ พนักงานบริษัทขนสง จํากัด โดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อจําแนก
รายดาน พบวา ดานความตอเนื่อง และดานบรรทัดฐานทางสังคมมีระดับความผูกพันตอองคการอยูใน
ระดับสูง สวนดานความรูสึกมีระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับสูงที่สุด สวนในดานลักษณะของ
งานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการของพนักงานอยูในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ บุคลากรในธุรกิจขนสงมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถ มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ความสํ า เร็ จของงาน มีความท าทายและมีการเรีย นรูไมเคยหยุดนิ่ง หัวหนา งานรับ รูขอบเขตความ
รับผิดชอบงานของทาน สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในงานที่ทานปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Issulya (2009) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานบริษัท เอเชียนสแตนเลย อินเตอรเนชั่นแนลจํากัด ซึ่งพบวาพนักงานของบริษัทมี
ความเห็นตอปจจัยดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ Development
Dimensions International, (2009) ไดอธิบายความผูกพันในงานของพนักงานหมายถึงสิ่งที่เกิดจาก
การที่พนักงานไดกระทําและรับรูถึงคุณคา (value) ในสิ่งนั้น
ด านความก าวหนา ในอาชี พและความมั่น คง บุค ลากรในธุ รกิจ ขนสงมี ระดับความคิด เห็น
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก มีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการพัฒนางาน องคกรมี
หลักเกณฑและแนวทางในการเลื่อนตําแหนงที่มีความเหมาะสม ตําแหนงงานที่ปฏิบัติมีความกาวหนา
เสนทางในการเติบโตการปฏิบัติงานมีความชัดเจน โอกาสในการเลื่อนตําแหนงตามระดับความรูและ
ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ Intraprasart (2010) ซึ่งได ทําการศึก ษาความสัมพันธ
ระหว างแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรกรณีศึกษาพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล
ศูนย บริการธุ รกิจกรุงเทพบริ ษัทเอกชนแหงหนึ่ง พบวาพนักงานของบริษัทมีความเห็นตอ ปจจัยดาน
ความกาวหนาอยูในระดับมาก
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ บุคลากรในธุรกิจขนสงมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเนื่ อ งจากได รับ บริ การดา นสวัส ดิก ารของหนวยงาน ไดรับ การประเมิ นเพื่อ ขึ้ น
คาตอบแทนอยางเปนธรรม ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานจั ดสวั สดิการเหมาะสมกับความตองการ เงินเดือนมีความสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Achirasin (2010) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขาย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งพบวาปจจัยดานงาน 5 ดาน ไดแก ดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาและความมั่นคงในหนาที่งาน ดานสัมพันธภาพในการทํางาน ดานคาตอบแทน
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และสวั สดิ การและดา นสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับ แรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานขาย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในทางบวกมีนัยสําคัญอยูที่ระดับ 0.01
ดานนโยบายในองคกร บุคลากรในธุรกิจขนสงมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหารงานของหนวยงานมีความชัดเจน นโยบายของหนวยงานมีการตอบสนองตอ
ความตองการของบุคลากร มีความเหมาะสมของโครงสราง นโยบายและการบริหารงานของหนวยงาน
ในปจจุบัน การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Choychangniam (2006) ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานสํานักงานใหญ บจม.ธนาคาร
กสิ กรไทย พบว า พนัก งานสํ านัก งานใหญ บจม.ธนาคารกสิกรไทย มีแ รงจูงใจในการทํางานอยู ใน
ระดับสูง และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานนโยบายและการบริหารอันเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยของความผูกพันตอองคกร
การวิเคราะหขอมูลปจจัยความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา
ไดแก ความเชื่ อมั่น และยอมรับ เปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มอกเต็มใจที่จะใชความ
พยายามในการทํางาน ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร พบวาความ
ผูกพันของบุคลากรในธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา เฉลี่ย เทากับ
3.93 โดยคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคกรสูงสุดคือ ดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยม
ขององคกร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 อยูในระดับมาก รองลงมาดานความเต็มอกเต็มใจที่จะใชความ
พยายามในการทํางานโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อยูในระดับมาก ดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะ
รักษาความเปนสมาชิกขององคกรโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ3.64อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Chanphen (2015) ที่ศึกษาความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาชุมชน (องคการ
มหาชน) โดยทําการศึกษาจากพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 164 คน ผลการวิเคราะหระดับความผูกพันตอ
องคการ พบวา โดยรวมแลวเจาหนาที่สถาบันพัฒนาชุมชนมีความผูกพันตออยูในระดับคอนขางสูง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อันดับแรกคือ ดานความจงรักภักดีตอองค ดานความภาคภูมิใจในการ
เปนสวนหนึ่งขององคการ ดานความเต็มใจและทุมเทในการทํางานเพื่อองคการ ดานความตองการที่จะ
ดํารงความเปนสมาชิกภาพขององคการ และอันดับสุดทายดานความเสียสละเพื่อองคการ
การวิเคราะหขอมูลปจจัยความผูกพันตอองคกรของบุคลากรในธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา
โดยภาพรวมมีความผูกพันในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Trimalai (2015) ผลการวิจัย
สามารถสรุปได 3 ดังนี้
1) ระดับความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมบริษัท ยูนิเวอรแซล เอ็กซเพรส ทราน
สปอรต จํากัด เฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝒙 = 3.626, S.D. = 0.235)
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2) ลักษณะงาน ลักษณะองคการ และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีผลตอความผูกพัน
ตอองคการของพนักงานกลุมบริษัทยูนิเวอรแซล เอ็กซเพรส ทรานสปอรต จํากัด โดยตัวแปรอิสระทุกตัว
สามารถอธิบายความผันแปรของความผูกพันตอองคการของพนักงานกลุมบริษัท ยูนิเวอรแซล เอ็กซ
เพรส ทรานสปอรต จํากัด ไดรอยละ 54.3
3. ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอ
องคกรของบุคลากรธุรกิจขนสง
ผลการทดสอบพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรใน
ธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลา ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง (r = 0.715) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทุกดานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Saengchan
(2011) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันในองคกรของพนักงานฝายปฏิบัติการ บริษัท ยัมเรสเทอรองส
ประเทศไทย จํากัด พบวาปจจัยค้ําจุนที่ประกอบไปดวย ดานนโยบายการบริหารขององคกร ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดานผลประโยชน
ตอบแทนพบว า มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ความผูก พัน ในองคก รทุก ดา น แตไ มส อดคลอ งกั บ งานวิจั ย ของ
Intraprasart (2010) ทีพ่ บวาแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยจูงใจของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล
ศู นย บริ การธุ รกิ จกรุงเทพ บริษัทเอกชนแหงหนึ่ งมีความสัมพันธทางลบกับความผูก พันต อองคการ
แรงจูงใจในการทํางาน ดานปจจัยค้ําจุนของพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล ศูนยบริการธุรกิจกรุงเทพ
บริษัทเอกชนแหงหนึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาระดับแรงจูงใจและระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรธุรกิจสรุปผลการวิจัย
ไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจขนสง จังหวัดสงขลาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานลักษณะงานในความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มากที่ สุ ด ด า นความยุ ติ ธ รรมในองคก รดา นความก า วหนา ในอาชี พและความมั่นคง ดา นนโยบาย
ในองคกร และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ นอยที่สุด ตามลําดับ และระดับความผูกพันตอองคกร
คือดานความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร รองลงมาคือ ดานความเต็มอกเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามในการทํางานและดานความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิก
ขององคกร ตามลําดับ
สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรธุรกิจ
ขนสง สรุปผลการวิจัยไดวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพัน
ตอองคก รโดยรวมในระดั บสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานความกาวหนาในอาชีพและความมั่นคง มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรมากที่สุด
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