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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงลกัษณะส่วนบุคคลปจัจยัเสริมแรงทางบวกและปจัจัย
เสรมิแรงทางลบทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิัทโลจสิติกสแ์ห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน 300 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ยรอ้ยละและทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติไิค-สแควร ์
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี  สถานภาพโสดมีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป                
มีรายได้ต่อเดือน  30, 001 บาทขึ้นไป โดยที่มาของรายได้มาจากเงินเดือนและเงินพิเศษของบริษัท และมี
ประสบการณ์ท างาน ณ ปจัจุบนั น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศและอายุ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้น
การขาดงาน และดา้นการออกจากงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร ส่วนลกัษณะส่วนบุคคลในเรื่องประสบการณ์
ท างาน ณ ทีป่จัจุบนั สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการออกจากงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 2. ปจัจยัเสรมิแรงทางบวก ดา้นความกา้วหน้า และดา้นเงนิ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการ
ออกจากงานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการส่วนปจัจยัเสริมแรงทางบวกด้านยอมรบันับถือและด้านการเลื่อน
ต าแหน่งและการโยกยา้ย สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการขาดงาน และดา้นการออกจากงานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 
 3. ปจัจยัเสรมิแรงทางลบดา้นการตเิตยีน  สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการขาดงานของพนกังาน
ระดบัปฏบิตักิารสว่นปจัจยัเสรมิแรงทางลบดา้นการบงัคบัขูเ่ขญ็  สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นความพงึพอใจ
ในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร  ปจัจยัเสรมิแรงทางลบดา้นการลดอ านาจหน้าที ่ ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การท างานดา้นการเพิม่ผลผลติ และดา้นการขาดงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร และปจัจยัเสรมิแรงทางลบดา้น
การหกัเงนิสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการขาดงานและดา้นความพงึพอใจในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิาร 
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 จากขอ้เสนอแนะที่ได้จากงานวิจยันี้  พบว่า  ปจัจยัเสรมิแรงเป็นการจูงใจที่ส าคญัที่จะมผีลต่อ
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานทัง้การเสรมิแรงทางดา้นบวก  เพื่อเป็นการใหร้างวลั  และการเสรมิแรงทางดา้น
ลบ  เป็นการลงโทษในกรณีทีท่ าผดิ  เพื่อใหพ้นกังานมแีรงจงูใจในการท างานใหบ้รรลุวตุัประสงคท์ีต่ัง้ไว ้ ตลอดจน
ลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึน้จากการท างานได้  ดงันัน้ องค์การควรให้ความส าคญัและควรมีการ
พจิารณาทบทวน  หลกัเกณฑต่์างๆ ที่มกีารก าหนดเป็นมาตรฐาน และตามความเหมาะสมและเกดิการวางแผน  
ก าหนดเป้าหมายทีถู่กตอ้งและสอดคลอ้งกบัคนส่วนใหญ่  และเปิดโอกาสเพื่อใหพ้นักงานไดแ้สดงออกเพื่อใหเ้กดิ
ความคดิใหม่ๆ  ดา้นใหม่ๆ มาปรบัปรุงองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
 ค าส าคญั : ปจัจยัเสรมิแรงทางบวก ปจัจยัเสรมิแรงทางลบ   
 

Abstract 
 

 The purpose of this research is to study demographic, positive and negative reinforcement 
factors that affect work behaviors of a logistic company’s employees in Bangkok. 300 employees as 
research samples were collected by questionnaires, statistics used were frequency and chi-square test.  
 It was found that the majority of samples were females, aged between 21-30 years, had single 
marital status with family responsibilities, graduated a Bachelor degree or higher, earned monthly income 
more than 30,000 Baht,  main source of income included salary and special incentive and have worked 
at the company for less than or equal to 3 years. 
 At the statistical level of 0.05, it was found that 
 1.  Demographic factors including Gender and Age affected to work behavior in terms of 
absenteeism and turnover of employees. Furthermore, Work experience also affected to work behaviors 
in terms of turnover of employees. 
 2.  Positive reinforcement factors including Promotion and Monetary Benefits affected to work 
behaviors in terms of turnover of employees. Getting workplace recognition and job promotion also 
affected to work behaviors in terms of absenteeism and turnover of employees.  
 3.  Negative reinforcement factors including Blame affected to work behaviors in terms of 
absenteeism of employees. Force affected to work behaviors in terms of job satisfaction of employees. 
Leakage of authority affected to work behaviors in terms of productivity and absenteeism of employees. 
Deduction of Money affected to work behaviors in terms of absenteeism and job satisfaction of 
employees. 
 To be concluded, reinforcement factors are very important for stimulations work behaviors. 
Not only positive reinforcement factors in term of award but also negative reinforcement in term of 
punishment can motivate the employees to work much better in order to achieve their own and company 
objectives. To add on, these reinforcement factors play a vital role in maintaining a professional 
atmosphere in the office and eliminate the animosity amongst the employees. So providing diverse 
opportunities for the employees to bring out the best in themselves is most important factor to bring 
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down the attrition rate. Empowering the employees by giving them freedom to think out of the box and 
share those innovative ideas at workplace can help retain talent. This will also develop a culture of 
innovation where every employee can pitch new ideas or services.  
 
Keywords: Positive reinforcement factors, Negative reinforcement factors 

 
บทน า 
 ในปจัจุบนั ยุคโลกาภวิฒัน์ (Globalization) เป็นการเคลื่อนไปสู่การรวมตวักนัและพึง่พาอาศยักนัของ
เศรษฐกจิโลก (ณักษ์ กุลสิร์. 2554: 4; อา้งองิมาจาก  Hill. 2007: 5)  จงึท าใหเ้กดิโลกาภวิฒัน์ทางดา้นการตลาด 
(The Globalization of markets) การรวมตวักนัของตลาดในแต่ละประเทศซึง่มคีวามแตกต่างกนัเขา้เป็นตลาดรวม
ตลาดเดยีว (ณกัษ์ กุลสิร.์ 2554: 4; อา้งองิมาจาก Hill. 2007: 6) สิง่เหล่านี้ท าใหธุ้รกจิโลจสิตกิสใ์นดา้นการขนส่ง
สนิค้าเขา้มามีความส าคญัมากเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการส่งสนิค้าส าหรบัอุตสาหกรรม 
วตัถุดบิรวมไปถึงสนิค้าอุปโภคบริโภคได้ทนัตามวนัและเวลาที่ก าหนด เพื่อรองรบักลไกการค้าโลกที่ได้มีการ
เปลีย่นแปลงและการคา้ระหว่างประเทศทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ 
 จากการที่บริษัทโลจสิติกสเ์ป็นธุรกจิการให้บรกิารทรพัยากรคนจงึเป็นสิง่ส าคญัที่สุดที่จะผลกัดนัให้
องค์กรประสบความส าเรจ็ เพราะเนื่องจากว่าบริษัทโลจิสติกส์ในด้านธุรกจิการขนส่งสนิค้านัน้มพีนักงานเป็น
จ านวนมากเพื่อท าหน้าทีจ่ดัสง่สนิคา้และใหบ้รกิารลกูคา้ในทุกๆ วนัเพื่อรองรบัการขนสง่สนิคา้ทีย่งัคงเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากการคดิค้นพฒันาทางด้านเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั หรอืระบบต่าง ๆ ที่ดพีื่อเขา้มาช่วย
บรหิารจดัการองค์กรและเป็นการส่งเสรมิสนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพแล้ว 
ทรพัยากรบุคคลจะเป็นส่วนผลกัดนัซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนให้องกรคบ์รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ดงันัน้
บุคลากรในองคก์ารจงึถอืเป็นลกูคา้ภายในองคก์รจงึควรไดร้บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดว้ย 
 องคป์ระกอบทีม่ผีลต่อการท างานกค็อื แรงจูงใจในการท างาน  (Motivation at work)   การทีพ่นักงาน
มแีรงจงูใจในการท างาน โดยเฉพาะแรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ภายในตวัของพนกังานเองกจ็ะมผีลต่อการท างาน ท าใหง้าน
มปีระสทิธภิาพสูงตามไปด้วย (ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2535: 105) นอกจากน้ีปจัจยัอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการ
ปฏบิตังิานคอื เพศ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน จากการศกึษาของ (Willams.  1993: 367)  พบว่า  
เพศ  ระดบัการศกึษา  ระยะเวลาในการท างานต่างกนัจะท าให้การปฏบิตัิงานต่างกนั  ทัง้นี้วธิกีารที่จะท าให้เกดิ
ความร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุทีอ่งคก์รท า คอืการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานเพราะว่าการจงูใจและ
การเสรมิแรงเป็นกุญแจส าคญัที่ผูบ้รหิารใชใ้นการบรหิารงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์รเกดิประสทิธภิาพ
สงูสุด   ซึง่เป็นการกระตุ้นใหบุ้คลากรในองค์กรเกดิก าลงัใจ  มคีวามตัง้ใจและเต็มใจที่จะปฏบิตัิหน้าที่อย่าง เต็ม
ความสามารถ  ซึง่จะสง่ผลต่อความเจรญิกา้วหน้าขององคก์รและความส าเรจ็ของตวัพนักงานเอง  ขัน้ตอนของการ
บรหิารงานบุคคลเพื่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานจงึเป็นสิง่ที่ผู้บรหิารจ าเป็นต้องเขา้ใจคอืเรื่องความ
แตกต่างและความคลา้ยคลงึของบุคลากรในองคก์ร รวมถงึปจัจยัเสรมิแรงซึง่จะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีด่แีละส่งผล
ต่อการปฏบิตังิานของพนกังานใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 การใชต้วัเสรมิแรงจงึเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองค์การ  เป็นการสนับสนุนให้
พนักงานมแีรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นตวัเสริมแรงนี้อาจจะอยู่ในรูปเงิน  สิง่ของหรือการแสดงออกต่าง ๆ 
รวมถงึค าพดูยกย่องชมเชยทีผู่บ้งัคบับญัชาใหห้รอืแสดงออกต่อพนักงาน ส่งผลใหพ้นักงานเกดิขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างสุดความสามารถ  ถงึแมว้่าคนเราท างานเพื่อเงนิแต่จะท างานมากขึน้ไปอกี  เพื่อการ
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ยอมรบัในความสามารถ  การชมเชย  และรางวลั (สจ๊วต อาร ์เลวนิ และ ไมเคลิ เอ ครอม.  2539) นอกจากนี้ยงัมี
การเสรมิแรงทางลบ  ที่หมายถึง การเปลีย่นสภาพการณ์หรอืเปลีย่นแปลงบางอย่างกอ็าจจะท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมได ้เป็นการน าสิง่ที่ไม่พอใจไม่ชอบออกไปหรอืเป็นการปรบัสภาวะจากลบ  (Negative)  ไปเป็นกลาง  
(Neutral) แลว้เพิม่แนวโน้มของการตอบสนองทีต่อ้งการ (Carver and Scheier.  1996: 341)  
 ดงันัน้  ผู้วจิยัจงึเหน็ความส าคญัและมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัเสรมิแรงทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  ซึง่จะไดเ้ขา้ใจถงึสิง่ทีบุ่คลากรต้องการใหม้กีารแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการท างาน   เพื่อให้ทราบว่า ปจัจยัเสริมแรงด้านใดบ้างที่จะส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท างานทีด่ขีองพนกังานระดบัปฏิบตักิารของบรษิทัทีก่ล่าวถงึ  เพื่อทีจ่ะน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาใน
ครัง้น้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห ์ และแกไ้ขปญัหา  เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัองคก์รต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการศกึษาคน้ควา้วจิยัไว ้ ดงันี้ 
  1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และ
ประสบการณ์ท างาน ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร 
  2. เพื่อศึกษาถึงปจัจัยเสริมแรงทางบวก ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
  3. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัเสรมิแรงทางลบ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร
ของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรในการศกึษาครัง้นี้  สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) และ
ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงันี้ ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบั
การศกึษา รายไดต่้อเดอืน แหล่งทีม่าของรายไดต่้อเดอืน ประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนั 
   - ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
แหล่งทีม่าของรายไดต่้อเดอืน ประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนั 
   - ปจัจยัเสรมิแรงทางบวก ไดแ้ก่ การใหร้างวลัในดา้น ชมเชย ความกา้วหน้า เงนิ 
ยอมรบันบัถอื การเลื่อนต าแหน่งและการโยกยา้ย 
   - ปจัจยัเสรมิแรงทางลบ ไดแ้ก่ ดา้นการลงโทษ การตเิตยีน การบงัคบั ขู่เขญ็ การลดอ านาจ
หน้าที ่หกัเงนิ การเพกิเฉย 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท างาน ของพนักงานระดบัปฏบิตัิการของบรษิทัโลจสิตกิส์
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
แหล่งทีม่าของรายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ท างาน ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 2. ปจัจยัเสริมแรงทางบวก ด้านการให้รางวลั ประกอบด้วย การชมเชย ความก้าวหน้า เงิน การ
ยอมรบันบัถอื การเลื่อนต าแหน่งและการโยกยา้ย สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของ
บรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 3. ปจัจยัเสรมิแรงทางลบ ดา้นการลงโทษ ประกอบดว้ย การตเิตยีน การบงัคบัขู่เขญ็ การลดอ านาจ
หน้าที ่การหกัเงนิ การเพกิเฉย ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิส์
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg  (สมยศ นาวกีาร.  2540: 148-150) ทฤษฎแีรงจูงใจของ  Frederick 
Herzberg ไดเ้สนอทฤษฎอีงคป์ระกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซึง่สรุปว่ามปีจัจยัส าคญั 2 ประการที่
สมัพนัธก์บัความชอบหรอืไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล คอื ปจัจยัจูงใจ (Motivation Factor) และปจัจยัค ้าจุน 
(Maintenance Factor) 
 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor ทศันะเกีย่วกบัพฤตกิรรมของบุคคลแสดงในขอ้สมมุต ิ2 
ประการ โดย แมค็เกเกอร์ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2542: 409; อา้งองิจาก McGregor.  1959: p 64) ซึง่
เป็นทีรู่จ้กัในชื่อของ ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ซึง่ McGregor ไดศ้กึษาถงึขอ้สมมุต ิ2 คอื ทฤษฎ ีX เป็นการมองโลก
ในแง่ร้ายไม่ยดืหยุ่น การควบคุมจงึเป็นสิง่ส าคญัทีผู่้บงัคบับญัชาใช้ควบคุมผูใ้ต้บงัคบับญัชา ในทางตรงกันขา้ม
ทฤษฎ ีY เป็นการมองโลกในแง่ด ียดืหยุนได ้และเป็นกลไกทีมุ่่งทีก่ารควบคุมตนเองรวมกบัความตอ้งการ สว่นตวั 
และความต้องการขององคก์ร เป็นทีน่่าสงสยัว่า แต่ละขอ้สมมตฐิานจะมผีลกระทบต่อ ผูบ้รหิาร ทีจ่ะแกป้ญัหาใน
หน้าที ่และกจิกรรมในการจดัการ 
 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)   
  ทฤษฎกีารเสรมิแรงพฒันาขึน้โดยสกนิเนอรเ์ป็นทฤษฎกีารเรยีนรูท้างจติวทิยาดา้นพฤตกิรรมนิยม  
(Behavioral Learning Theory)  ทีเ่น้นในเรื่องสิง่เรา้และการตอบสนองและเป็นทฤษฎทีีน่ ามาใชเ้ป็นเทคนิคในการ
จงูใจซึง่เรยีกว่า  “ทฤษฎกีารเสรมิแรงทางบวก”  (Positive Reinforcement)  เมื่อกล่าวถงึการเสรมิแรงสิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรยีน บรรยากาศการท างาน การบรหิารงานของผูบ้รหิารเป็นสิง่เรา้ทีม่อีทิธพิลก่อใหเ้กดิการเสรมิแรงในการ
ท างานแก่บุคลากรในโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มด ี บรรยากาศการท างานมคีวามเป็นมติร  ผูบ้รหิารมคีวามเป็นกนัเอง
เขา้ใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาคอยเป็นก าลงัใจและเอาใจใส่และมกีารเสรมิแรงทางบวกกจ็ะท าใหบุ้คลากรในโรงเรยีนมี
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 ทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างาน โมเดลพฤติกรรมโครงสร้างเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่ม  
เพื่อทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมองคก์าร 
-  การเพิม่ผลผลติ  (Productivity)   -  การขาดงาน  (Absenteeism) -  การออกจากงาน (Turnover) และความ
พงึพอใจในการท างาน  (Job Satisfaction)  
 
 

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH471&biw=1366&bih=602&sa=X&ei=g9TlT9-YJobKrAec7KnnCA&ved=0CBAQvwUoAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH471&biw=1366&bih=602&sa=X&ei=g9TlT9-YJobKrAec7KnnCA&ved=0CBAQvwUoAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH471&biw=1366&bih=602&sa=X&ei=g9TlT9-YJobKrAec7KnnCA&ved=0CBAQvwUoAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH471&biw=1366&bih=602&sa=X&ei=g9TlT9-YJobKrAec7KnnCA&ved=0CBAQvwUoAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1
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วิธีด าเนินการวิจยั 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ พนักงานระดบัปฏบิตัิการที่ปฏบิตัิงานของบริษัทโลจสิติกส์ 
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยมพีนักงานระดบัปฏบิตักิารทีเ่ป็นประชากรทัง้สิน้จ านวน  804 คน  (ณ เดอืน
สงิหาคม 2555) โดยท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมจากกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยใชส้ตูรของ
ยามาเน่ ผูว้จิยัท าการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมกบัจ านวนประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยัทีร่ะดบัความ
เชื่อมัน่ 95% หรอืยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนในงานวจิยัครัง้นี้ได ้5% ซึง่สามารถค านวณไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
268 คน แต่ทางผูว้จิยัจงึไดเ้พิม่ตวัอย่างเป็น 300 ตวัอย่างเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมในการเกบ็ขอ้มลู 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึน้เพื่อที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูล โดย
จดัล าดบัเนื้อหาแบบสอบถามใหค้รอบคลุมขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่แบ่งออกเป็น 4 สว่นดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามด้านข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (closed-Ended Question)  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครวั  ระดบั
การศกึษา  รายไดต่้อเดอืน  แหล่งทีม่าของรายได้ต่อเดอืน ประสบการณ์ท างาน  ณ ทีป่จัจุบนั  โดยจ านวน  6  
ขอ้  คอื  ค าถามขอ้ที ่1-7 

 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปจัจยัเสรมิแรงทางบวก  ดา้นการใหร้างวลั  ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม
การท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถาม  โดย
เป็นค าถามชนิดปลายปิด  (Closed-ended question)  ไดแ้ก่  ด้านการชมเชย  ด้านความก้าวหน้า  ดา้นเงนิ  
ดา้นยอมรบันบัถอื  และดา้นการเลื่อนต าแหน่งและการโยกยา้ย  โดยมจี านวน  5  ขอ้  คอื  ค าถามขอ้ที ่ 8-12 
 ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลปจัจยัเสรมิแรงทางลบ  ดา้นการลงโทษทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถามโดยเป็น
ค าถามชนิดปลายปิด  (Closed-ended question)  ไดแ้ก่   ด้านการตเิตยีน  ดา้นการบงัคบัขู่เขญ็  ดา้นการลด
อ านาจหน้าที ่ ดา้นการหกัเงนิ  และดา้นการเพกิเฉย  โดยมจี านวน  5  ขอ้  คอื  ค าถามขอ้ที ่13-17 
 ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจิ
สตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทีต่อบแบบสอบถามโดยเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Closed-ended question)  
ไดแ้ก่  ดา้นการเพิม่ผลผลติ  (Productivity)  ดา้นการขาดงาน (Absenteeism)  ดา้นการออกจากงาน  (Turn 
over)  และดา้นความพงึพอใจในการท างาน  (Job satisfaction)  โดยมจี านวน 4  คอื ค าถามขอ้ที ่18-21 
 
ผลการวิจยั 
 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิอายุระหว่าง 
21-30 ปี  สถานภาพโสดมภีาระความรบัผดิชอบต่อครอบครวั  ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป  มรีายได้ต่อ
เดอืน  30,001  บาทขึน้ไป  โดยที่มาของรายไดม้าจากเงนิเดอืนและเงนิพเิศษของบรษิัท  และมปีระสบการณ์
ท างาน  ณ  ปจัจุบนั น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  3  ปี 1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศและอายุ  
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงาน  และด้านการออกจากงานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ส่วน
ลกัษณะสว่นบุคคลในเรื่องประสบการณ์ท างาน  ณ  ทีป่จัจุบนัสง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการออกจากงาน
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 2.  ปจัจยัเสรมิแรงทางบวก ดา้นความกา้วหน้า และดา้นเงนิ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการ
ออกจากงานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ส่วนปจัจยัเสรมิแรงทางบวก ดา้นยอมรบันับถือ และดา้นการเลื่อน
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ต าแหน่งและการโยกยา้ย สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการขาดงาน และดา้นการออกจากงานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิาร 
 3.  ปจัจยัเสรมิแรงทางลบ  ด้านการติเตียน  ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานของ
พนักงานระดบัปฏบิตักิาร  ส่วนปจัจยัเสรมิแรงทางลบด้านการบงัคบัขู่เขญ็  ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานดา้น
ความพงึพอใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร  ปจัจยัเสรมิแรงทางลบดา้นการลดอ านาจหน้าที ่ ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการท างานด้านการเพิม่ผลผลติ  และด้านการขาดงานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ  และปจัจยั
เสรมิแรงทางลบดา้นการหกัเงนิ  ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นการขาดงาน  และดา้นความพงึพอใจในการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาปจัจยัเสรมิแรงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการของบรษิัท          
โลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิราย ไดด้งันี้ 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูสมมตฐิานเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคล 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสมมตฐิานเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคล พบว่า  ลกัษณะส่วนบุคคล เพศ ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการขาด
งาน โดยผูต้อบแบบสอบถามทัง้เพศชายและเพศหญงิส่วนใหญ่ คดิจะลาหรอืหยุดงานในกรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็น
จรงิๆ ซึง่เป็นไปในทางเดยีวกนักบั ลกัษณะส่วนบุคคล อายุ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานระดบั
ปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการขาดงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามทัง้อายุ 21-
30ปี และอายุ31-60ปี จะลาหรอืหยุดงานในกรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ จากการสอบถามพบว่า   หลงัจาก
พนักงานลาหยุดงาน แล้วกลบัมาท างานตามเดมิ พนักงานต้องรบัผดิชอบในส่วนงานที่ลาหยุดไป รวมทัง้ต้อง
ท างานทีร่บัผดิชอบตามหน้าทีใ่นแต่ละวนั  ท าใหพ้นักงานรูส้กึว่ามงีานทีต่้องท าเพิม่ขึน้กว่าปกต ิและในกรณีที่มี
เพื่อนร่วมงานช่วยท างานแทน พนักงานจะรูส้กึเกรงใจจงึเลอืกทีจ่ะลาเฉพาะเหตุผลจ าเป็นเท่านัน้  ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ  ปทติตา สณัหภกัด ี (2550): ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัจูงใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการท างานและ
ความจงรกัภกัดต่ีอองคก์รของพนักงานบรษิทั บแีอนดอ์ ี จ ากดั พบว่า พนักงานทัง้เพศชาย และเพศหญงิ มี
พฤติกรรมการท างานด้านความสม ่าเสมอในการท างานไม่แตกต่างกนั  โดยเมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า มี
พฤตกิรรมในการท างานอยู่ในระดบัด ีคอื พนกังานจะไม่ลาหยุดโดยไม่มเีหตุผลจ าเป็น และในเรื่องปจัจยัดา้นอายุ
นัน้ พบว่าปจัจยัจูงใจ สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการท างานด้านความสม ่าเสมอในการท างานของพนักงาน
บรษิทั บแีอนดอ์ ี จ ากดั โดยสอดคลอ้งกบั ปจัจยัจูงใจ ERG ดา้นความต้องการมสีมัพนัธภาพ และปจัจยัจูงใจ
ทฤษฎ ีY ของ McGregor สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานดา้นความสม ่าเสมอในการท างานของพนักงานบรษิทั บี
แอนดอ์ ีจ ากดั ในทศิทางเดยีวกนั 
  ลกัษณะส่วนบุคคล  เพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการของ
บรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการออกจากงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามทัง้เพศชายและเพศ
หญงิสว่นใหญ่ คดิว่าถา้มงีานทีด่กีว่าท่านจะเปลีย่นงาน จากการสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความเหน็ว่า  ความกา้วหน้าเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการท างาน ดงันัน้เมื่อไดง้านทีด่กีว่ามคีวามกา้วหน้ามากกว่า 
และไดร้บัผลตอบแทนหรอืไดเ้งนิทีเ่พิม่ขึน้กว่าเดมิ กจ็ะตดัสนิใจลาออกจากงานทีท่ าอยู่เพื่อไปเริม่งานใหม่ ในเรื่อง
ชองลกัษณะส่วนบุคคล อายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิส์ 
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการออกจากงาน โดยผูต้อบแบบสอบทัง้อายุ 21-30ปี และอายุ31-60ปี คดิว่าถ้า

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH471&biw=1366&bih=602&sa=X&ei=g9TlT9-YJobKrAec7KnnCA&ved=0CBAQvwUoAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1
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มงีานทีด่กีว่าจะเปลีย่นงาน ทัง้นี้เป็นเพราะว่า จากการสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็
ว่า ความก้าวหน้าเป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการท างาน ดงันัน้เมื่อไดง้านที่ดกีว่ามคีวามกา้วหน้ามากกว่า และไดร้บั
ผลตอบแทนหรอืไดเ้งนิทีเ่พิม่ขึน้กว่าเดมิ กจ็ะตดัสนิใจลาออกจากงานทีท่ าอยู่เพื่อไปเริม่งานใหม่ ซึง่สอดคลอ้งกบั 
บลูดอน (Bluedorn.  1982) ได้อธบิายพฤติกรรมการลาออกจากงานว่าเป็นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องจากการ
พฒันาการ ของกระบวนการทางจติวทิยา ซึง่อธบิายได ้2 ลกัษณะคอื ลกัษณะทีห่นึ่งนัน้การลาออกเป็นพฤตกิรรม
การเลอืกหรอืการหาสิง่ชดเชย จะเกดิขึน้เมื่อพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของพนกังานถูกขดัขวางหรอืพนกังานไม่
สามารถแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาได้ท าให้เกดิความไม่พงึพอใจและการเลอืกทางใหม่หรอืการ
ลาออกจากงานนัน้ท าใหค้วามต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมนัน้ผ่อนคลายลง ส่วนลกัษณะทีส่อง การลาออกมี
ระยะเวลาพฒันาต่อเนื่องกนัมาเริม่ตน้จากพนกังานมพีฤตกิรรมการถอนตวั (Withdrawal) จากสิง่ทีไ่ม่พงึพอใจเป็น
ความรูส้กึไม่ปกตใินระดบัตน้ เช่น การไม่ตดิต่อสือ่สารดว้ย การขาดงานเมื่อมโีอกาส การมาท างานสาย ในระยะนี้
พนักงานเพยีงแต่เกดิความตัง้ใจทีจ่ะลาออก (Intention to Leave) เท่านัน้แต่ยงัไม่ลาออกจรงิหากรอจนกระทัง่
พนักงานสะสมความไม่พึงพอใจนัน้ไว้ถึงระดบัหนึ่งซึ่งพนักงานจะเกิดความรู้สึกไม่อาจทนอีกต่อไปและเมื่อ
พนกังานมทีางเลอืกอื่นทีด่กีว่าพฤตกิรรมการลาออกจงึเกดิขึน้ 
  ลกัษณะส่วนบุคคล ประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานระดบัปฏบิตัิการของบรษิัทโลจสิติกสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครด้านการออกจากงาน  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนัทัง้ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี คดิว่าถ้ามงีานที่ดกีว่าจะเปลีย่น
งานเป็นจ านวนมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณัฏฐพร พึง่บา้นเกาะ และ กฤษฎา พชัราวนิ (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
กรณีศกึษา : ส านกังานเขตพืน้ทีพ่ระประโทน พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคล พนักงานทีล่าออก มอีายุระหว่าง 26- 30 ปี 
อายุงานตัง้แต่ 1-3 ปี เพราะพนักงานทีม่อีายุช่วงนี้มปีระสบการณ์ทีท่ างานกบัธนาคารไทยพาณิชยไ์ดร้ะยะหนึ่ง
แลว้ และสามารถทีจ่ะใชป้ระสบการณ์น้ีเป็นสว่นหน่ึงของการหาโอกาสแสวงหางานใหม่ทีต่รงกบัเป้าหมายในชวีติ
ของตน   ส่วน ประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนัที่4-6 ปี ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปจัจุบนัที ่7-9 ปี และ
ประสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนัที ่10ปีขึน้ไป กค็ดิว่าถา้มงีานทีด่กีว่าท่านจะเปลีย่นงาน แต่ไม่สอดคลอ้งกบังาน
เขยีนของ อนนัต ์รุ่งผ่องศรกีุล (2541 : 28) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัประสบการณ์ใน การท างานของบุคคลว่า ผูท้ี่
มีประสบการณ์ในการท างานสูงย่อมมีโอกาสมากกว่าในการเปลี่ยนงาน  เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่มกัใช้
ประสบการณ์ในงานเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคดัเลอืก โดยจะคดัผู้ที่ มปีระสบการณ์ในงานไว้ ท าให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานเป็นที่ต้องการขององคก์รต่างๆ ส่งผลให้ การเคลื่อนยา้ยงานเป็นไปไดง้่าย แนวโน้ม
การยา้ยงานหรอืลาออกจากองคก์รจะสงูกว่า สว่นความ ส าเรจ็และความกา้วหน้ากบัแนวโน้มการลาออก 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูสมมตฐิานเกีย่วกบัปจัจยัเสรมิแรงทางบวก 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสมมตฐิานเกีย่วกบัปจัจยัเสรมิแรงทางบวก พบว่า  
  ปัจจยัด้านความก้าวหน้า ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของ
บรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการออกจากงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าปจัจยั
ด้านความก้าวหน้าในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานทัง้ในและต่างประเทศ เป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัที่สุด แต่
ถงึแมว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเหน็ว่าปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในเรื่องการเดนิทางไปศกึษาดูงานทัง้ใน
และต่างประเทศ เป็นเรื่องส าคญั อย่างไรกต็ามยงัคงคดิว่าถ้ามงีานทีด่กีว่าจะเปลีย่นงาน  จากการสอบถามพบว่า 
แมว้่าปจัจยัเสรมิแรงทางดา้นความกา้วหน้า เช่น ในเรื่องการรดูงานทัง้ในและต่างประเทศประเทศซึง่เป็นสิง่ทีน่่า
ดงึดูดใจให้ท างานต่อ  และมีอกีหลายปจัจยัในการตัดสนิใจให้คงท างานต่อ อาท ิความท้าทายในเน้ืองานเพื่อ
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ความกา้วหน้า  แต่ทัง้นี้ ถา้มงีานอื่น ทีใ่หค้วามกา้วหน้ามากกกว่างานเดมิ กค็งสง่ผลใหส้ามารถตดัสนิใจลาออกได้
เช่นกนั ปัจจยัด้านเงิน สง่ผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง 
ในกรุงเทพมหานคร ดา้นการออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เหน็ว่าปจัจยัดา้นเงนิในเรื่องการขึน้เงนิเดอืน เป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ แต่กย็งัคงคดิว่าถา้มงีานทีด่กีว่าจะ
เปลี่ยนงาน  จากการสอบถามพบว่า การขึ้นเงนิเดอืนเป็นเรื่องที่เป็นการเสรมิแรงที่ส าคญัที่จะท าให้พนักงาน
ปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลมาก แต่เป็นทีท่ราบกนัดวี่า ในแต่ละองค์กรย่อมมรีะดบัของการขึน้เงนิเดอืน ซึง่ขึน้ได้
ไม่เท่ากนัทุกคน โดยบางครัง้ ขึน้อยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการปฏบิตัิงานของพนักงานเอง หรอืก าไรของ
บรษิทั ดงันัน้ถา้มกีารเปรยีบเทยีบกบังานทีส่บายกว่า โดยทีไ่ดผ้ลตอบแทนเท่าเดมิ หรอืมากกว่างานทีท่ าอยู่เดมิ   
จงึเป็นปจัจยัใหเ้ลอืกเปลีย่นงาน  นอกจากนี้ยงัมสีาเหตุมาจาก ต้องการเปลีย่นสายงาน เปลีย่นต าแหน่งงาน และ
หน้าทีร่บัผดิชอบในปจัจุบนัมจี านวนมาก ปัจจยัด้านยอมรบันับถือ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบตัิการของบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครด้านการออกจากงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่า ปจัจยัดา้นยอมรบันบัถอืในเรื่องไดร้บัการยอมรบันบัถอื
เพื่อนร่วมงานของเขาทัง้ในแผนกเดยีวกนัและต่างแผนก มคีวามส าคญัมากทีส่ดุ อย่างไรกต็ามยงัคงคดิว่าถา้มงีาน
ทีด่กีว่าจะเปลีย่นงาน จากการสอบถามพบว่า การไดร้บัการยอมรบันับถอืจากคนทีท่ างานดว้ยกนัเป็นสิง่จ าเป็น 
เพราะงานส่วนใหญ่ต้องเกีย่วขอ้งกบัการปฏสิมัพนัธก์บัทัง้ในและนอกแผนก เพื่อทีจ่ะท าใหง้านส าเรจ็ลุล่วงไปได้
ดว้ยด ีนัน่หมายถงึว่า ถา้เราเป็นทีรู่จ้กัและคนอื่น ๆ ในบรษิทัใหค้วามส าคญั ย่อมท าใหเ้ราสามารถท างานไดลุ้ล่วง
และมกี าลงัใจในการท างานต่อไป อย่างไรกต็าม ถา้มงีานอื่นทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากกว่า เช่น เพื่อนทีท่ างาน สงัคม 
กลุ่ม หรอื หน่วยงานอื่นที่เกีย่วขอ้ง  กจ็ะลาออกเพื่อไปหางานที่ดกีว่า  ปัจจยัด้านการเลื่อนต าแหน่งและการ
โยกย้าย ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานครดา้นการออกจากงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า 
ปจัจยัด้านการเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้ายในเรื่องพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีได้เลื่อนหรือ
โยกยา้ยงานต าแหน่งใหม่ มคีวามส าคญัมากทีส่ดุ แต่กย็งัคงคดิว่าถา้มงีานทีด่กีว่าจะเปลีย่นงาน จากการสอบถาม
พบว่า การเสรมิแรงทางบวกในดา้นต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาเป็นสิง่จ าส าคญัส าหรบัการท างาน จากการสอบถามพบว่า 
พนักงานส่วนใหญ่รับรู้ถึงความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่งและเห็นตรงกันว่าการเลื่อนต าแหน่งเพราะ
ความสามารถเป็นสิง่ทีย่อมรบัได้  แต่หากมงีานทีไ่ดใ้ชค้วามสามารถมากกว่าเดมิ หรอืว่าเป็นลกัษณะทีต่รงตาม
ความสามารถและความชอบมากกว่ากจ็ะลาออก  เพราะทา้ทายความสามารถมากกว่า  ซึง่สอดคลอ้งกบั น้อย ศรี
รตันพนัธ ์ (2553): ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั โคหเ์ลอร ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระบุรี พบว่า ปจัจยัด้านนโยบายและการบรหิารงาน ปจัจยัด้าน
ผูบ้งัคบับญัชา ปจัจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน ปจัจยัดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 
ปจัจยัดา้นผลตอบแทนและรายได ้ปจัจยัดา้นโอกาสและความกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นความยุตธิรรม 
ในการปฏบิตัิงาน ที่มีอทิธพิลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน ซึ่งสรุปได้ว่า แรงจูงใจ ในการ
ปฏบิตังิานอย่างน้อย 1 ดา้น มอีทิธพิลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานพนักงานโดยผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัด้านแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงาน พบว่า แนวโน้มการลาออกจากงานของ
พนักงาน สามารถเรยีงล าดบัระดบัแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานไดด้งันี้  ซึง่ล าดบัที่ 1 คอื ถ้ามผีูม้า
ชวนท่านใหเ้ปลีย่นงานโดยเสนอค่าตอบแทนทีส่งูกว่าค่าตอบแทนในปจัจุบนัท่านจะลาออกจากงานปจัจุบนัทนัท ี
ซึง่ตรงกบัทฤษฎแีรงจงูใจของ เฮริซ์เบอรก์, เบอรน์ารด์ และบารบ์ารา(Herzberg, Bernard & Barbara, 1959) ได้
สรุปว่า แรงจงูใจของมนุษยป์ระกอบดว้ย 2 ปจัจยั คอื 
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  1. ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายองคก์ร การบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างาน
สภาพแวดลอ้ม/ เงื่อนไขในการปฏบิตังิาน ค่าจา้ง/ เงนิเดอืน/ สวสัดกิาร ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
  2. ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานบรรลุความส าเรจ็ การไดร้บัการยอมรบั ปฏบิตังิานไดด้ว้ย
ตนเอง ความรบัผดิชอบ ความกา้วหน้าในงาน 
  3. การวเิคราะหข์อ้มลูสมมตฐิานเกีย่วกบัปจัจยัเสรมิแรงทางลบ 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสมมตฐิานเกีย่วกบัปจัจยัเสรมิแรงทางลบ พบว่า 
  ปัจจยัด้านการบงัคบัขู่เขญ็ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการของ
บรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นความพงึพอใจในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า ปจัจยัด้านการบงัคบัขู่เขญ็ ในเรื่องผู้บงัคบับญัชาบงัคบัโดยการออก
กฎระเบยีบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมกีารลงโทษเป็นล าดบัขัน้ตอนถ้ากรณีทีเ่กดิการท าผดิ มคีวามส าคญั
มากทีสุ่ด โดยท าใหรู้ส้กึมคีวามพงึพอใจในการท างานเพราะผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่า องคก์รใหใ้นสงิทีต่รงกบั
ความคาดหวงั จากการสอบถามพบว่า การท างานจ าเป็นต้องมกีฎระเบียบไว้ให้ชดัเจนเพื่อให้พนักงานทุกคน
เขา้ใจเป็นหลกัการในการปฏบิตัิร่วมกนั ว่าสิง่ไหนคอืสิง่ที่ถูกหรอืผดิ ดังนัน้การที่มกีารออกกฎเป็นลายลกัษณ์
อกัษรถอืเป็นเรื่องทียุ่ตธิรรม เท่าเทยีมกนัส าหรบัทุกคน และเมื่อเกดิเรื่องราวต่างๆ ขึน้ กส็ามารถทีจ่ะอา้งองิจาก
กฎระเบยีบที่ไดร้ะบุไว ้ปัจจยัด้านการหกัเงิน ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารของ
บรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นความพงึพอใจในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า ปจัจยัด้านการหกัเงนิในเรื่องตดัโบนัสในกรณีที่มีการท าผิดเป็นการ
ลงโทษ มีความส าคญัมากที่สุด ซึ่งท าให้รู้สกึพึงพอใจในการท างานและคิดว่าองค์กรให้ ในสิง่ที่ตรงกบัความ
คาดหวงัของท่าน จากการสอบถามพบว่า เนื่องจากทางบรษิทัมกีารพจิารณาในการหกัเงนิจูงใจ(Incentive) ใน
กรณีทีม่กีารบกพร่องในหน้าทีก่ารงาน รวมไปถึงการได้รบัโบนัสที่น้อยลงในกรณีที่ผลการปฏบิตัิงานไม่เป็นไป
ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว ้  ปจัจยัดา้นเงนิจงึจดัว่าเป็นเรื่องทีส่ าคญัทีจ่ะเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานตัง้ใจท างานเพื่อให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ซึง่ในกรณีทีผ่ลการปฏบิตัอิยู่ในระดบัทีเ่ป็นทีพ่งึพอใจ กห็มายความว่าจะไดร้บัผลตอบแทน
ในเรื่องเงนิที่สงูขึน้ไปดว้ย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จงึรูส้กึพงึพอใจและเหน็ว่าองค์กรให้สิง่ที่ตรงตามความ
คาดหวงั  ซึง่สอดคลอ้งกบั แมค็เกเกอร ์ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ.  2542: 409; อา้งองิจาก McGregor.  1959: 
p. 64)  1.  ขอ้สมมุตเิกีย่วกบัทฤษฎ ีX (Theory X Assumptions)  
  ปัจจยัด้านการลดอ านาจหน้าท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ
ของบรษิัทโลจสิติกสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มผลผลติซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่า ปจัจยัดา้นการลดอ านาจหน้าทีใ่นเรื่องโอกาสลดลงไดแ้ก่โอกาสทีจ่ะกา้วหน้า
โอกาสทีจ่ะท างานในสถานภาพดขีึน้หรอืโอกาส ทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาใหค้วามดคีวามชอบเป็นพเิศษจากองคก์าร 
เป็นเรื่องส าคญัมากทีสุ่ด ในการลงโทษ เพื่อทีจ่ะท าใหผ้ลลพัธข์องการท างานโดยส่วนใหญ่บรรลุตามเป้าหมายที่
ท่านตัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฎกีารเสรมิแรงของสกนิเนอร ์ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2542: 422-423) การ
ลงโทษ (Punishment) หมายถงึ การปรบัพฤตกิรรมซึง่เกีย่วขอ้งกบัเงื่อนไขทีว่่าผลทีต่ามดา้นลบจะช่วยลดหรอืยัง้
พฤตกิรรมเป็นการลดพฤตกิรรมเน่ืองจากผลลพัธท์ีไ่ม่พงึพอใจแมว้่ารางวลัจะเป็นวธิกีารทีม่อี านาจในการก าหนด
พฤตกิรรมบุคลากร ผูบ้รหิารจะใหส้ญัญาณทีผ่ดิพลาดจากพฤตกิรรมสว่นตวั เครื่องมอืต่างๆทีใ่ช ้เช่น การว่ากล่าว
ตกัเตอืน การลดอ านาจหน้าที ่ 
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  ปัจจยัด้านการลดอ านาจหน้าท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ
ของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการขาดงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูต้อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่า ปจัจยัดา้นการลดอ านาจหน้าที ่เป็นการลงโทษ ในเรื่องโอกาสลดลง ไดแ้ก่ โอกาสที่
จะกา้วหน้า โอกาสทีจ่ะท างานในสถานภาพทีด่ขี ึน้หรอืโอกาส ทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาใหค้วามดคีวามชอบเป็น
พเิศษจากองคก์าร เป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ โดยจะท าให ้จะลาหรอืหยุดงานในกรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็นจรงิ  
จากการสอบถามพบว่า การลงโทษ หรอืการออกกฎระเบยีบไวว้่าจะมกีารลดอ านาจลง เช่น อยู่ในรายชื่อทีไ่ม่ได้
รบัการพิจารณาในการเลื่อนต าแหน่งในปีต่อ ๆ ไป รวมถึง ไม่ได้รบัโอกาสความก้าวหน้าในด้านที่ส าคญัที่ควร
จะตอ้งไดร้บัปกตนิัน้ ท าใหรู้ส้กึว่าจะต้องตัง้ใจท างานและมาท างานตามตารางทีก่ าหนดไว ้เนื่องจากทางบรษิทัมี
การพจิารณาในเรื่องของการ ขาด ลามาสาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในผลของการปฏบิตัิงานด้วย  ซึ่งสอดคล้องกบั 
ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ (ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. 2542: 422-423)การลงโทษ (Punishment) 
หมายถงึ การปรบัพฤตกิรรมซึง่เกีย่วขอ้งกบัเงื่อนไขทีว่่าผลทีต่ามดา้นลบจะช่วยลดหรอืยัง้พฤตกิรรมเป็นการลด
พฤตกิรรมเนื่องจากผลลพัธ์ที่ไม่พงึพอใจแม้ว่ารางวลัจะเป็นวธิกีารที่มอี านาจในการก าหนดพฤติกรรมบุคลากร 
ผูบ้รหิารจะใหส้ญัญาณทีผ่ดิพลาดจากพฤติกรรมส่วนตวั เครื่องมอืต่างๆที่ใช้ เช่น การว่ากล่าวตกัเตอืน การลด
อ านาจหน้าที ่ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึง  ปจัจยัเสริมแรงที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการของบริษัทโลจสิติกส์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
ผลการวจิยัทีไ่ดใ้นครัง้นี้เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะต่อผูบ้รหิารขององคก์รไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนินงาน และพฒันาระบบการบรหิารจดัการภายในองคก์ร เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารต่อไปไดใ้นอนาคต ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 
  1.  จากผลของการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล เพศ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการขาดงาน โดยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเพศ
หญงิหรอืเพศชายกค็ดิว่าจะลาหรอืหยุดงานในกรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็นจริงๆ เท่านัน้ เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เกรงว่า
วนัทีม่าท างานหลงัจากวนัหยุดจะต้องท างานเป็น 2 เท่ากค็อืต้องท างานแทนวนัทีไ่ม่มาดว้ย ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอื
หวัหน้างานโดยตรงที่ใกล้ชดิกบัพนักงานในต าแหน่งนัน้ๆ จงึควรให้ความส าคญัในเรื่องของการวางแผนการ
ท างานโดยดูจากตารางการท างานและก าหนดให้มกีารลาล่วงหน้าเพื่อที่หวัหน้างานจะได้จดัสรรงานให้ตรงกบั
ตารางและหลกีเลีย่งการมอบหมายงานในวนัหยุดของพนกังาน  
  2. จากผลของการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล เพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตัิการของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครด้านการออกจากงานซึ่งไม่ว่าเพศชายหรอืว่า
เพศหญงิสว่นใหญ่ คดิว่าถ้ามงีานทีด่กีว่ากจ็ะเปลีย่นงาน จากการวเิคราะหเ์หน็ไดว้่าปจัจยัเสรมิแรงเป็นสิง่ส าคญั
ในการท างานเน่ืองจากว่าเป็นธุรกจิการใหบ้รกิารซึง่คนเป็นบุคคลากรทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ ดงันัน้ผูบ้รหิารหรอื
หวัหน้างานโดยตรงควรใหค้วามส าคญัโดยคน้หาวธิกีารสรา้งแรงจงูใจทีเ่หมาะสมกบัวฒันธรรมขององคก์ร เพื่อให้
เกดิความผกูพนัและภกัดต่ีอองคก์ร ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดย
อาจจดัให้มกีารเปิดรบัฟงัความคดิเหน็ของพนักงานเพื่อให้ทราบถึงปญัหาและความต้องการที่แทจ้รงิ และการ
แกป้ญัหาร่วมกนัผ่านการสื่อสารองคก์รใหเ้ป็นแบบการสื่อสารทัง้ 2 ทาง เช่น การจดัอบรม สมัมนาเพื่อสรา้ง

http://www.google.co.th/search?hl=th&rlz=1R2ADRA_enTH471&biw=1366&bih=602&sa=X&ei=g9TlT9-YJobKrAec7KnnCA&ved=0CBAQvwUoAQ&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&spell=1
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ความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัพนกังานรวมทัง้เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างพนกังานกบัผูบ้รหิาร เพื่อให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนั  เป็นตน้ 
  3.  จากผลของการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล อายุ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารของบรษิัทโลจสิติกสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครด้านการขาดงานซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้ โดยผูต้อบแบบสอบถามทัง้อายุ 21-30ปี และอายุ31-60ปี จะลาหรอืหยุดงานในกรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็น
จรงิๆ เท่านัน้  โดยไม่ว่าจะเป็นพนกังานเพศหญงิหรอืเพศชายกค็ดิว่าจะลาหรอืหยุดงานในกรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็น
จรงิๆ เท่านัน้ เน่ืองจากว่าสว่นใหญ่เกรงว่าวนัทีม่าท างานหลงัจากวนัหยุดจะตอ้งท างานเป็น 2 เท่ากค็อืตอ้งท างาน
แทนวนัที่ไม่มาด้วย ดงันัน้ผู้บริหารหรือหวัหน้างานโดยตรงที่ใกล้ชิดกบัพนักงานในต าแหน่งนัน้ๆ จึงควรให้
ความส าคญัในเรื่องของการวางแผนการท างานโดยดจูากตารางการท างานและก าหนดใหม้กีารลาล่วงหน้าเพือ่ทีว่า่
หวัหน้างานจะไดจ้ดัสรรงานใหต้รงกบัตารางและหลกีเลีย่งการมอบหมายงานในวนัหยุดของพนกังาน  
  4.  จากผลของการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล อายุ ส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการออกจากงาน  โดยผูต้อบแบบสอบทัง้
อายุ 21-30ปี และอายุ31-60ปี คดิว่าถ้ามงีานทีด่กีว่าจะเปลีย่นงาน ดงันัน้ บรษิทัควรมกีารปลูกฝงัใหพ้นักงานมี
ความรกับรษิทั และเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร โดยบรษิทัต้องสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีก่พนักงานก่อน เพื่อให้
พนักงานเกดิความภาคภูมใิจทีไ่ดท้ างานกบับรษิทั ซึง่จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานทีด่ี สามารถท างานกบั
บรษิทัอย่างเตม็ใจเตม็ความสามารถ และพรอ้มทีจ่ะปกป้องชื่อเสยีงขององคก์รอกีดว้ย 
  5.  จากผลของการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบนั ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการท างานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัโลจสิตกิสแ์ห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครดา้นการออก
จากงาน โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่ปีระสบการณ์ท างาน ณ ทีป่จัจุบนัทัง้ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี คดิว่าถ้ามี
งานทีด่กีว่าจะเปลีย่นงานเป็นจ านวนมากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็ว่า พนกังานโดยสว่นใหญ่ขององคก์รเป็นพนกังานใหม่ 
โดยมปีระสบการณ์การท างาน ณ ปี ปจัจุบนั น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 ปี ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า มอีตัราการหมุนเวียน
พนักงานค่อนขา้งสูง ดงันัน้ทางบรษิัทอาจจะมกีารวางแผนในเรื่อง คน ที่เป็นปจัจยัส าคญัของบรษิัทโลจสิติกส ์
เพราะว่าใหค้วามส าคญักบัการบรกิารเป็นหลกั จงึควรมกีารวางแผนในเรื่อง การรบัสมคัร และคดัเลอืกพนักงาน 
ซึง่การคดัเลอืกพนกังานมคีวามส าคญัมากทีจ่ะน าไปสูก่ารมพีฤตกิรรมการท างานทีด่ ีและน าไปสู่ประสทิธภิาพทีด่ี
ต่อองคก์าร 
  6.  จากผลของการศกึษาปจัจยัเสรมิแรงทางบวกพบว่า ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านความก้าวหน้า 
เรื่องการดงูานทัง้ในและต่างประเทศประเทศ ปัจจยัด้านเงิน ในเรื่องการขึน้เงนิเดอืน ปัจจยัด้านยอมรบันับถือ
ในเรื่องได้รบัการยอมรบันับถอืเพื่อนร่วมงานของเขาทัง้ในแผนกเดยีวกนัและต่างแผนก ปัจจยัด้านการเลื่อน
ต าแหน่งและการโยกย้าย ในเรื่องพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเป็นอย่างดไีดเ้ลื่อนหรอืโยกยา้ยงานต าแหน่ง
ใหม่ ลว้นเป็นส่วนส าคญัที่ส าคญัในการเสรมิแรงจูงใจทางบวกเป็นการใหร้างวลัเพื่ อใหพ้นักงานท างานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างไรกต็าม พนักงานยงัคงคดิว่าถ้ามงีานทีด่กีว่าจะเปลีย่นงานทัง้หมด ดงันัน้ ผู้บรหิาร
หรอืหวัหน้างานโดยตรงควรจะพจิารณาทบทวน หลกัเกณฑต่์างๆ ทีม่กีารก าหนดเป็นมาตรฐาน และตามความ
เหมาะสมและเกดิการวางแผน ก าหนดเป้าหมายทถีูกตอ้งและตรงกบัคนส่วนใหญ่ และเปิดโอกาสเพื่อใหพ้นักงาน
ไดแ้สดงออกเพื่อใหเ้กดิความคดิใหม่ๆ ดา้นใหม่ๆ มาปรบัปรุงองคก์ร เช่น องคก์รควรใหโ้อกาสเมื่อพนักงานท างาน
ดว้ยความตัง้ใจ และผลงานด ี ส่งผลใหอ้งคก์รเจรญิเตบิโต โดยการเลื่อนต าแหน่งทีส่งูขึน้ ส่งเสรมิพนักงานในการ
เรียนรู้สิง่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้พนักงานน าไปปรบัปรุงครัง้ต่อไป หากโอกาสในความ
เจรญิกา้วหน้าจงูใจพนกังานมากขึน้ กจ็ะส่งผลใหร้ะยะเวลาในการปฏบิตังิานในบรษิทัเมื่อเทยีบกบัคนอื่นนานขึน้ 



13 
 

พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถและความช านาญในขณะทีป่ฏบิตังิานในองคก์รเพิม่ขึน้ดว้ย พนักงานกจ็ะมคีวาม
ตอ้งการในการเปลีย่นงานทีท่ าอยู่น้อยลง  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
  1.  ควรมกีารศกึษาปจัจยัเสรมิแรงทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของกลุ่ม
ตวัอย่าง อื่น ๆ ดว้ย เช่น หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ เพื่อจะไดท้ราบว่ามปีจัจยัเสรมิแรงดา้นไดบ้างทีเ่ป็นส่วน
ส าคญัส าหรบัพฤตกิรรมการท างานทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
  2.  ควรมกีารศกึษาปจัจยัเสรมิแรงทางดา้นลบ ในดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิดว้ย เพราะการเสรมิแรงทางดา้น
ลบในบางดา้นท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการท างานทีด่ขี ึน้ได ้ดงัเช่นดา้นทีไ่ดศ้กึษาไปแลว้ในงานวจิยัชิน้น้ี 
  3.  ควรมกีารศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างพนักงานเอกชนอื่ ๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและ ในต่างจงัหวดั
ดว้ย เพราะคนเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รและเศรษฐกจิของประเทศ เพื่อจะไดท้ราบว่าเพื่อจะได้
ทราบว่ามปีจัจยัเสรมิแรงดา้นไดบ้างทีเ่ป็นสว่นส าคญัส าหรบัพฤตกิรรมการท างานทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
  4. ปจัจยัเสรมิแรงทีศ่กึษาน้ีไม่เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมดา้นการเพิม่ผลผลติ และ ความพงึพอใจในงาน 
ดงันัน้ ควรจะตอ้งศกึษาปจัจยัอื่น ๆ ทีน่่าจะเกีย่วขอ้งต่อไป  
  5. ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัเสรมิแรงดา้นอื่นๆ ดว้ย เช่น บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในองคก์ร 
ลกัษณะงาน ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา ซึง่อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานดว้ยเช่นเดยีวกนั เพื่อทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิารและองคก์รในการหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีใ่หเ้กยีรติ
เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธข์อบพระคุณ อาจารยส์ฏิฐากร ชูทรพัย์ และอาจารยร์สติา สงัขบ์ุญนาค ทีไ่ด้
เสยีสละเวลาใหข้อ้แนะน าในการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม เพื่อการปรบัปรุงใหส้ารนิพนธม์คีวาม
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยด์ว้ยความเคารพอย่างสงู 
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