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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของการจูงใจในการปฏิบัติงาน การรับรู้บรรยากาศองค์การ
และพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
ระหว่าง การจูงใจในการปฏิบัติงาน การรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจูงใจในการปฏิบัติงาน และการรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อ
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผ่านการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยมีจ�ำนวนที่น�ำมาวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย 433 ชุดข้อมูล ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.92
		 การวิจัยพบว่า 1) ระดับแนวคิดการจูงใจในการท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูงที่ 3.80 ระดับแนวคิดการรับรู้
บรรยากาศองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสูงที่ 3.78 และระดับแนวคิดพฤติกรรมบุคคลในองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับสูงที่
3.85 2) ปัจจัยด้านการจูงใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมากกับปัจจัยด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.833 (p < 0.01) ปัจจัยด้านการรับรูบ้ รรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง
กับพฤติกรรมบุคคลในองค์การ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.494 (p < 0.01) ปัจจัยด้านการจูงใจ มีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับสูงกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.546 (p < 0.01) 3) ปัจจัยด้านแรง
จูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.439 (p < 0.01) และการ
รับรู้บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ อยู่ในระดับต�่ำที่ 0.128 (p < 0.05) 4) ปัจจัยด้านแรง
จูงใจมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การทางอ้อม ผ่านทางปัจจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับต�่ำอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.107 (MOV → PER → BEH, γβ(0.439X0.128) = 0.107, p < 0.05) ซึ่งมีค่า R2 = 0.303
หมายความว่าร้อยละ 30.30 ของค่าความแปรปรวนในพฤติกรรมบุคคลในองค์การ สามารถถูกอธิบายและท�ำนายโดย
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
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Abstract

		 The objectives of this research were 1) to study the level of working motivation, perception of
organization climate and individual behavior of warehouse division’ staff on King Power Group 2) to study
of the structural relationship among working motivation, perception of organization climate and individual
behavior of warehouse division’ staff on King Power Group 3) to study the influence of working motivation
and perception of organization climate toward individual behavior of warehouse division’ staff on King
Power 4) to study the influence of working motivation toward individual behavior of warehouse division’
staff on King Power by perception of organization climate. A research tool is the questionnaires with the
confidence index of 0.92 to study the sample group of 433 staffs of warehouse division on King Power
Group.
		 The research results were as follows 1) the mean level of working motivation, perception of
organization climate and individual behavior were high level at 3.80, 3.78 and 3.85 respectively 2) working
motivation was positively related to perception of organization climate at the statistical significance 0.833
(p<0.01) while perception of organization climate was positively related to individual behavior at the
statistical significance 0.494 (p<0.01) and working motivation was positively related to individual behavior
at the statistical significance 0.546 (p<0.01) 3) working motivation influenced on individual behavior at
the statistical significance 0.439 (p<0.01) and perception of organization climate influenced on individual
behavior at the statistical significance 0.128 (p<0.05) 4) working motivation influenced on individual
behavior by perception of organization climate in low level at the statistical significance 0.107 (MOV →
PER → BEH, γβ(0.439X0.128) = 0.107, p < 0.05) R2 = 0.303 means that 30.30 percent of variance on
individual behavior can be explain and predict by working motivation
Key words: Motivation, Perception of Organization Climate, Individual Behavior, Warehouse staff

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์เป็นองค์การที่ด�ำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับการจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีอากร ซึ่งประกอบ
ด้วยหลายๆ ส่วนงาน หนึ่งในส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสินค้าปลอดภาษีอากร ธุรกิจหลักขององค์การ
คือส่วนงานคลังสินค้า เป็นส่วนงานทีต่ อ้ งด�ำเนินการบริหาร
จัดการสินค้าที่น�ำมาจ�ำหน่ายในร้านค้าปลอดภาษีอากร
โดยคลังสินค้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการจัดการกับสินค้า
ปลอดภาษีอากรนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้
การควบคุมจากกรมศุลกากร สินค้าปลอดอากรทุกรายการ
ที่เข้าออกคลังสินค้าจะต้องมีเอกสารส�ำแดงรายละเอียด
สินค้า ที่มาและจ�ำนวนของสินค้าให้ถูกต้อง สินค้าที่จัดเก็บ
เข้าคลังสินค้า ก็ต้องมีความพร้อมที่จะจัดส่งไปยังร้านค้า
สาขาต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการแต่ละร้านค้า ภายใต้ข้อ

จ�ำกัดด้านระยะเวลาและกฎระเบียบการควบคุมของกรม
ศุลกากรที่ก�ำหนดไว้ พนักงานคลังสินค้าแต่ละพื้นที่ก็ต้องมี
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรอบเวลาการจัดส่งสินค้าให้
ร้านค้า ผู้บริหารคลังสินค้าแต่ละพื้นที่จึงต้องจัดการบริหาร
ทั้งในเรื่องของเวลาและการเข้าออก ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด
		 ในการปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ในระเบียบบริษัทแล้ว
พนักงานยังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ศุลกากร และด�ำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาให้ทันตาม
ความต้องการของร้านค้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในเมืองและอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศตามสนามที่มีการบินระหว่าง
ประเทศ บางครั้งต้องท�ำงานล่วงเวลาเพื่อให้สามารถจัดส่ง
สินค้าได้ทันตามก�ำหนดเวลา การปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ภาย
ใต้กรอบเวลาที่ก�ำหนด อีกทั้งต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่
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ด�ำเนินการหากเกิดความเสียหายหรือเกิดการสูญหายของ
สินค้า ซึ่งมีสินค้าหลายประเภทที่มีราคาค่อนข้างสูง อาจมี
ผลต่อพนักงานท�ำให้เกิดความอ่อนล้า หรือ เหนื่อยหน่าย
บางครั้งอาจท�ำให้มีการเข้าออกของพนักงานบ่อย
		 จากข้อมูลที่กล่าวมาท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง
อิทธิพลของการจูงใจและการรับรู้บรรยากาศในองค์การ
ว่าองค์การมีวิธีการจูงใจพนักงานในด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของพนักงานส่วนคลังสินค้า และบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน ท�ำให้พนักงานมีความอยากเข้า
ร่วมท�ำงานและพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์การนานมาก
น้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายๆองค์การที่มีการปฏิบัติ
งานใกล้เคียงกันที่ต้องการพนักงานเช่นกัน แล้วส่วนงาน
คลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มีการจูงใจพนักงาน
มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการใน
ส่วนงานคลังสินค้าต่อไปในอนาคต

พยายามที่ จ ะเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คลใน
องค์การ ที่จะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล มีการ
พิ จ ารณาความเหมาะสมระหว่ า งตั ว บุ ค คลและงานใน
หน้าที่ หากได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติงานโดย
ขาดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้นแล้วอาจจะน�ำ
ไปสู่ปัญหาในระยะยาวที่อาจแก้ไขได้ยากล�ำบาก ผู้บริหาร
ต้องเข้าใจและวิเคราะห์ให้ได้ถึงความต้องการของแต่ละ
คน ต้องมีความช�่ำชองที่จะวิเคราะห์ความต้องการของคน
เป็นการจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ต้องการและท�ำให้องค์การ
หรือส่วนงานเป็นสถานที่ที่น่าปฏิบัติงาน
		 การจูงใจในการท�ำงาน หมายถึง ความเต็มใจใน
การใช้ความพยายามในระดับสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการจูงใจมี 3 ประการ
คือ ความพยายาม เป้าหมายขององค์การและความต้องการ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำทฤษฎี อี. อาร์. จี. ของ
Clayton Alderfer ซึ่งน�ำทฤษฎีล�ำดับขั้นของ Maslow มา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดัดแปลงใหม่ โดยจัดกลุ่มของความต้องการเป็นล�ำดับชั้น
		 1. เพือ่ ศึกษาระดับของการจูงใจ การรับรูบ้ รรยากาศ จากชั้นต�่ำไปสู่ระดับสูง ดังนี้ 1) ความต้องการเพื่อการด�ำรง
องค์การ และพฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลัง ชีพ (Existence Needs: E) 2) ความต้องการใน
สินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
สัมพันธภาพ (Relatedness Needs: R) 3) ความต้องการ
		 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง ที่จะเจริญเติบโต (Growth Needs: G)
การจูงใจ การรับรูบ้ รรยากาศองค์การ และพฤติกรรมบุคคล 		 การรับรู้ คือ กระบวนการที่ระบบประสาทแห่งการ
ในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับรู้ได้รับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆ หากสิ่งเร้าต่างๆ อยู่
		 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการจูงใจ และการรับรู้ ระดับที่เหมาะสมจะท�ำให้บุคคลเกิดความตั้งใจ ที่จะรับรู้
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ อย่างตั้งใจแล้วย่อมน�ำไปสู่การตีความหมาย ว่าสิ่งที่รับรู้นั้น
ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
หมายถึงอะไร และขั้นสุดท้ายก็มีการโต้ตอบ ต่อสิ่งที่รับรู้
		 4. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการจู ง ใจ ที่ มี ผ ลต่ อ นั้นๆ ส�ำหรับบรรยากาศองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของ
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่ม บุคลากรภายในองค์การต่อปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การที่
บริษัท คิง เพาเวอร์ ผ่านการรับรู้บรรยากาศองค์การ
ส่งผลต่อการท�ำงาน หรืออีกนัยหนึง่ คือการรับรูข้ องบุคลากร
ภายในองค์ ก ารต่ อ สภาวะแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ถ้ า
การทบทวนวรรณกรรม
บรรยากาศในการท�ำงานมีความเหมาะสมจะส่งผลต่อการ
		 องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภท จูงใจบุคลากรภายในองค์การ หมายความว่าถ้าผู้บริหาร
ใดก็ตามจะต้องได้พบกับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถที่จะบริหารและดูแลบรรยากาศในการท�ำงานให้
กลุ่มหนึ่งที่มีความแตกต่างกันอยู่เสมอ พนักงานบางคนมี เหมาะสมย่ อ มจะส่ ง ผลต่ อ การจู ง ใจบุ ค ลากรภายใน
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับสูง โดยแทบจะไม่ องค์การ ทุกคนย่อมอยากที่จะท�ำงานให้ได้ผลดีที่สุด แต่ถ้า
ต้องได้รบั ค�ำแนะน�ำใดๆ แล้วยังมีความเต็มใจทีจ่ ะท�ำงานให้ ในองค์การที่บรรยากาศไม่ดีแล้ว ย่อมท�ำให้บุคลากรใน
บรรลุวัตถุประสงค์ และในทางตรงกันข้ามก็จะมีพนักงาน องค์การไม่รู้สึกจูงใจที่จะท�ำงาน แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย มา
บางคนทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ซึง่ หัวหน้างาน จากแนวคิดของ Stringer (2002: 10-11) พบว่าบรรยากาศ
หรือผู้บริหารก็ต้องเข้าไปดูแลควบคุมเอาใจใส่ และมีความ องค์การสามารถอธิบายและวัดได้จาก 6 มิติดังนี้ 1) ด้าน
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โครงสร้างขององค์การ 2) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในบริบทของ
ด้านความรับผิดชอบในงานของบุคคล 4) ด้านความส�ำนึก ฝ่ายช่าง บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ 85
5) ด้านการสนับสนุน 6) ด้านความผูกพัน
		 พฤติกรรมบุคคล (Individual Behavior) หมายถึง วิธีด�ำเนินการวิจัย
ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล พฤติกรรมของมนุษย์จะถูก 		 กรอบแนวคิดการวิจัย
ปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบต่างๆ โดยอิทธิพลของลักษณะทาง 		 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย การ
บุคลิกภาพและประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่บุคคล จูงใจในการท�ำงาน (Motivation: MOV) การรับรูบ้ รรยากาศ
นัน้ ได้เผชิญมาจากประสบการณ์ทงั้ ทางตรงและประสบการณ์ องค์การ (Perception of climate organization: PER)
ทางอ้อม ส�ำหรับพฤติกรรมบุคคลในองค์การนั้นได้น�ำรูป และพฤติกรรมบุคคล (Individual Behavior: BEH)
แบบแห่งพฤติกรรมที่แสดงออก จากหนังสือพฤติกรรม 		 ตัวแปรการจูงใจในการท�ำงาน ประกอบด้วย ความ
มนุษย์ในองค์การที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและเป็นที่ ต้องการเพื่อการด�ำรงชีพ (Existence Needs: MOV_EX)
ยอมรับในการท�ำงาน โดยแบ่งได้ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ ความต้องการในสัมพันธภาพ (Relatedness Needs:
ซื่อสัตย์ 2) มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง 3) มีความ MOV_RE) และความต้องการที่จะเจริญเติบโต (Growth
ผูกพัน ทุ่มเทและเสียสละ ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่านิยม Needs: MOV_GW)
หลักของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ คือ KPIGC K คือ รอบรู้ 		 ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การ ประกอบด้วย
P คือ มืออาชีพ I คือ สัตย์ซื่อ ถือมั่น G คือ เจริญก้าวหน้า ด้านโครงสร้างขององค์การ (Structure: PER_ST) ด้าน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard: PER_SD) ด้านความ
และ C คือ ธ�ำรงความเป็นไทย
		 ในด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น รุ่งรดิศ คงยั่งยืน รับผิดชอบในงานของบุคคล (Responsibility: PER_RE)
(2560) ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ ด้านความส�ำนึก (Recognition: PER_RG) ด้านการสนับสนุน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและการแบ่งปัน (Support: PER_SP) และด้านความผูกพัน (Commitความรู้ของหน่วยงานในฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จ�ำกัด ment: PER_CO)
(มหาชน) พบว่าด้านบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิง 		 ตัวแปรพฤติกรรมบุคคลในองค์การ6 ประกอบด้วย
บวกระดับสูงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การ ด้านความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์ (Responsibility / Integrity:
แปรพฤติกรรมบุคคลในองคการ ประกอบดวยดานความรับผิดชอบ ซื่อสัตย (Responsibility /
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติตัวและบรรยากาศองค์
การมีอทิ ธิพล BEH_RL) ด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง (Creative /
Integrity: BEH_RL) ดานความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเอง (Creative / Improvement: BEH_CR) และความ
ทางตรงเชิงบวกโดยรวมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี Improvement: BEH_CR) และความผูกพันและทุ่มเท
ผูกพันและทุมเทเสียสละ (Related / Loyalty: BEH_RL)
ขององค์การ โดยมีความสามารถในการอธิบายและท�ำนาย เสียสละ (Related / Loyalty: BEH_RL)

การจูงใจในการทํางาน
1.ความต้องการเพื่อการดํารงชีพ
2.ความต้องการในสัมพันธภาพ
3.ความต้องการที่จะเจริญเติบโต

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
ภาพ 1 กรอบแนวคิด

การรับรู้บรรยากาศองค์การ
1.ด้านโครงสร้างองค์การ
2.ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.ด้านความรับผิดชอบในงานของบุคคล
4.ด้านความสํานึก
5.ด้านการสนับสนุน
6.ด้านความผูกพัน

พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
1.มีความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์
2.มีความคิดสร้างสรรค์/พัฒนาตนเอง
3.มีความผูกพัน/ทุ่มเทเสียสละ
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สมาคมนักวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า (Convergent Validity) และ
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านการจูงใจในการท�ำงาน การรับรู้ ความน่าเชื่อถือทางโครงสร้าง (Composite Reliability)
บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมบุคคล ของตัวแบบมาตรวัดพบว่า ตัวแบบมาตรวัดของการจูงใจ
ในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่ม ในการท�ำงาน (MOV) ตัวแบบมาตรวัดของการรับรูบ้ รรยากาศ
บริษทั คิง เพาเวอร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวก องค์การ (PER) และตัวแบบมาตรวัดพฤติกรรมบุคคลใน
อย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิติ
องค์การ (BEH) มีค่า λ ที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกค่า ซึ่ง
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการจูงใจในการท�ำงาน มีอทิ ธิพล แสดงว่ามีความเทีย่ งตรงเชิงลูเ่ ข้าและมีคา่ AVE (ρv) เท่ากับ
ต่อและการรับรู้บรรยากาศองค์การ ใน 0.66, 0.63 และ 0.61 ตามล�ำดับ และค่าความน่าเชื่อถือ
ส่วนงานคลังสินค้า กลุม่ บริษทั คิง เพาเวอร์ ทางโครงสร้าง (ρc) เท่ากับ 0.85, 0.91 และ 0.82 ตาม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ล�ำดับ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการจูงใจในการท�ำงานและการ 		 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วน
รับรู้บรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลต่อ เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ PHI (φ)
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ ในส่วนงาน และตัวแบบสมการโครงสร้างดัชนีความเหมาะสม (Fit
คลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อย่าง Indices) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ χ2 (p value) คือ .05 < p ≤
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
1.00 : good fit, .01 ≤ p ≤ .05 : acceptable fit; χ2/
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการจูงใจในการท�ำงาน มีอทิ ธิพล df ≤ 5.0; RMSEA ≤ 0.10; 90% CI for RMSEA คือ left
ต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การผ่านการ boundary of CI ≤ 0.10; CFI ≥ 0.90; และ NNFI ≥
รับรู้บรรยากาศองค์การ ในส่วนงานคลัง 0.90 (Hooper, Coughlan and Mullen, 2008) ส่วนการ
สินค้า กลุม่ บริษทั คิง เพาเวอร์ อย่างมีนยั ตีความ ความเข้มแข็งของค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร ใน R
ส�ำคัญทางสถิติ
Family สามารถตีความได้ว่า R หมายถึงค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ (r), ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การเก็บข้อมูล
แฝง (φ), ค่าสัมประสิทธิ์ γ และ β ซึ่งค่า R มีความสัมพันธ์
		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานคลังสินค้า ต�่ำ ปานกลาง สูงและสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.10 – 0.35,
ส่วนงานคลังสินค้ากลุม่ บริษทั คิง เพาเวอร์ จ�ำนวน 887 คน 0.36 – 0.50, 0.51 – 0.69 และ 0.70+ ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ใช้การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีของยามาเน่ โดยแยก R2 มีอ�ำนาจในการอธิบายและท�ำนาย ต�่ำ ปานกลาง สูง
ตามพื้นที่การปฏิบัติงาน ได้ 533 คน ผู้วิจัยท�ำการเก็บ และสูงมาก เมื่อมีค่าเท่ากับ 0.01 – 0.12, 0.13 – 0.25,
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือด้วยค�ำถามแบบ 0.26 – 0.48 และ 0.49+ ตามล�ำดับ (Leech, Barrett
ช่วงมาตร 5 ระดับ จ�ำนวน 533 ชุด และได้รับแบบสอบถาม and Morgan, 2005)
ที่สมบูรณ์น�ำมาใช้ในการวิจัยจ�ำนวน 433 ชุด
		 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความ ผลการวิจัย
สอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1 และทดสอบค่า 		 จากตาราง 1 การจูงใจในการท�ำงาน (MOV) การ
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามรวมด้ ว ยค่ า ครอนบาค รับรู้บรรยากาศองค์การ (PER) และพฤติกรรมบุคคลใน
อัลฟา ได้ค่า 0.92 และทดสอบค่าความเชื่อมั่นการจูงใจใน องค์การ (BEH) ระดับแนวคิดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.57 –
การท�ำงานได้ 0.92 การรับรู้บรรยากาศองค์การได้ 0.94 4.11 ซึ่งเป็นระดับปานกลาง
และพฤติกรรมบุคคลในองค์การได้ 0.89 และตรวจสอบ
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ตาราง 1 สถิติเชิงพรรณาของตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปร
MOV
MOV_EX
MOV_RE
MOV_GW
PER
PER_ST
PER_SD
PER_RE
PER_RG
PER_SP
PER_CO
BEH
BEH_RE
BEH_CR
BEH_RL
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SD

การจูงใจในการท�ำงาน		
ด้านความต้องการด�ำรงชีพ
3.84
ด้านความต้องการในสัมพันธภาพ
3.86
ด้านความต้องการที่จะเจริญเติบโต
3.69
การรับรู้บรรยากาศองค์การ
ด้านโครงสร้างองค์การ
3.92
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.93
ด้านความรับผิดชอบในงานของบุคคล
3.77
ด้านความส�ำนึก
3.61
ด้านการสนับสนุน
3.68
ด้านความผูกพัน
3.79
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ		
ด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
4.11
ด้านความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง
3.57
ด้านความผูกพันและทุ่มเทเสียสละ
3.86

.519
.513
.561
.507
.482
.640
.615
.646
.503
.582
.714
.636

หมายเหตุ ระดับค่อนข้างต�่ำ = 1.000 – 2.33; ระดับปานกลาง = 2.34 – 3.67 และระดับสูง = 3.68 – 5.00
		 พิจารณาตัวแปรสังเกตได้ตามตาราง 2 พบว่าค่า

องค์การ (BEH) มีค่าระหว่าง 0.280 – 0.420 โดยมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร และค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้บรรยากาศองค์การ (PER) กับ
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (BEH) มีค่าระหว่าง 0.284 –
0.474 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทุกตัวแปร

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง การจูงใจในการท�ำงาน
(MOV) กับ การรับรู้บรรยากาศองค์การ (PER) มีค่า
ระหว่าง 0.522 – 0.630 และมีความสัมพันธ์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทุกตัวแปร ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
การจูงใจในการท�ำงาน (MOV) กับ พฤติกรรมบุคคลใน
ตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MOV_EX
MOV_RE
MOV_GW
PER_ST
PER_SD
PER_RE
PER_RG
PER_SP
PER_CO
BEH_RE
BEH_CR
BEH_RL

1

2

3

4

5

6

7

1
.690**
.611**
.613**
.551**
.561**
.625**
.601**
.556**
.295**
.353**
.332**

1
.669**
.624**
.630**
.572**
.572**
.630**
.578**
.367**
.363**
.400**

1
.553**
.522**
.581**
.628**
.623**
.551**
.280**
.420**
.388**

1
.760**
.535**
.533**
.549**
.638**
.404**
.319**
.363**

1
.563**
.521**
.535**
.590**
.425**
.352**
.362**

1
.731**
.763**
.541**
.300**
.406**
.341**

1
.810**
.596**
.284**
.448**
.334**

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
หมายเหตุ n = 433, * p < 0.05, ** p < 0.01

8

9

10

11

12

1
.594**
1
.326** ..405**
.437** .474**
.381** .437**

1
.455**
.595**

1
.699**

1
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		 จากตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
การจูงใจในการท�ำงาน (MOV) การรับรู้บรรยากาศองค์การ
(PER) และพฤติกรรมบุคคลในองค์การ (BEH) แสดงว่าการ
จูงใจในการท�ำงาน (MOV) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
สูงมากกับการรับรูบ้ รรยากาศองค์การ (PER) อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (φ = 0.833, p < 0.01) และมีความสัมพันธ์เชิง

บวกในระดับสูงกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การ (BEH) อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.546, p < 0.01) การรับรู้
บรรยากาศองค์การ (PER) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมบุคคลในองค์การ (BEH) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (φ = 0.494, p < 0.01)

ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
MOV
PER
BEH

ตัวแปร
การจูงใจในการท�ำงาน
การรับรู้บรรยากาศองค์การ
พฤติกรรมบุคคลในองค์การ

MOV
1.000
0.833**
0.546**

PER

BEH
10

1.000
0.494**

1.000

หมายเหตุ n = 433, * p < 0.05, ** p < 0.01

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสรางการจูงใจในการทํางาน การรับรูบรรยากาศองคการ และพฤติกรรม
บุคคลในองคการ
การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง

ภาพ 2 ตัวแบบสมการโครงสร้างการจูงใจในการท�ำงาน การรับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมบุคคลในองค์การ

ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์ของของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางออม (IE)
ETA

KSI  ETA

BEH1

MOV  BEH

ETA  ETA

DE

IE

TE

0.439*

0.107*

0.546*

R2
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ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์ของของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางออม (IE)
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของของอิทธิพลโดยรวม (TE) อิทธิพลทางตรง (DE) และอิทธิพลทางอ้อม (IE)

ETA

KSI  ETA

BEH1

MOV  BEH

PER2

ETA  ETA
PER  BEH

MOV  PER

DE

IE

TE

0.439*

0.107*

0.546*

R2

0.128**

0..128*

0.303

0.833*

0.833*

0.694

βγ

หมายเหตุ
หมายเหตุ **==pp<< 0.05,
0.05, ****==pp << 0.01
		 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง การจูงใจ บริษัท คิง เพาเวอร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีค่า
ผลการวิ
ตัวแบบสมการโครงสร
ง การจูความแปรปรวนของการรั
งใจในการทํางาน การรับบรู้บรูรรยากาศองค์
บรรยากาศองค
การและ
ในการท�ำงาน
การรัเคราะห
บรู้บรรยากาศองค์
การและพฤติการรม
การถู
กอธิบาย
บุพฤติ
คคลในองค์
ตามภาพ ก2ารและตาราง
า การ 4 แสดงว
ได้โดยการจู
งใจในการท�
ำงาน าร้งาน
อยละ(MOV)
69.4 และการจู
กรรมบุกคารคลในองค
ตามภาพ 42 แสดงว่
และตาราง
า การจู
งใจในการทํ
มีอิทธิพงลใจ
จูงใจในการท�ำงาน (MOV) มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ ในการท�ำงานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมบุคคลของ
ทางตรงตอการรั
รูบรรยากาศองค
อยางมีนพนั
ัยสํกาคังานงานคลั
ญ (DE =งสิน0.833,
ษ0.05)
คาความ
บรรยากาศองค์
การบ(PER)
อย่างมีนัยส�ำกคัาร
ญ (PER)
(DE = 0.833,
ค้า กลุp่มบริ
ัท คิง และมี
เพาเวอร์
โดย
p < 0.05) และมีคา่ ความแปรปรวนทีถ่ กู อธิบายและท�ำนาย สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมบุคคลใน
โดยปัจจัยด้านการจูงใจในการท�ำงาน (MOV) ร้อยละ 69.4 องค์การได้ร้อยละ 30.3 ซึ่งถือว่ามีอ�ำนาจในการอธิบายได้
(R2 = 0.694) ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก
ในระดับสูง
		 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (BEH) ได้รับอิทธิพล 		 การจู ง ใจในการท� ำ งานในด้ า นความต้ อ งการใน
ทางตรงจากการจูงใจในการท�ำงาน (MOV) อย่างมีนยั ส�ำคัญ สัมพันธภาพ มีผลต่อการรับรูบ้ รรยากาศองค์การโดยเฉพาะ
(DE = 0.439, p < 0.05) และได้รับอิทธิพลทางอ้อมผ่าน ในเรื่องของมาตรฐานการปฏิบัติงานและด้านการสนับสนุน
การรับรู้บรรยากาศองค์การ (PER) อย่างมีนัยส�ำคัญ (IE = ในการท�ำงาน อีกทั้งในส่วนของการจูงใจด้านความต้องการ
0.107, p < 0.05) และยังมีค่าความแปรปรวนที่ถูกอธิบาย ที่จะเจริญเติบโตยังมีผลต่อพฤติกรรมบุคคล ของพนักงาน
และท�ำนายโดยการจูงใจในการท�ำงาน (MOV) ร้อยละ 30.3 ส่วนงานคลังสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์และต้องการ
(R2 = 0.303) อยู่ในระดับสูงและเมื่อรวมค่าสัมประสิทธิ์ พัฒนาตนเองอีกด้วย การรับรูบ้ รรยากาศองค์การด้านความ
อิทธิพลทางตรง 0.439 และทางอ้อม 0.107 รวมเป็น ผูกพันมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลของพนักงานในด้านความ
0.546 ซึ่งหมายความว่าการจูงใจในการท�ำงาน มีอิทธิพล คิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองเช่นกัน
ต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูงอย่าง 		 ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับ รุง่ รดิศ (2560)
มีนัยส�ำคัญ
ที่ศึกษาด้านบรรยากาศขององค์การ ฝ่ายช่างการบินไทย
		 นอกจากนี้ การรับรู้บรรยากาศองค์การ (PER) มี จ�ำกัด (มหาชน) จะต้องมีคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมใน
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมบุคคลในองค์การ (BEH) อย่าง การท�ำงานที่บุคลากรในหน่วยงานสามารถรับรู้ได้ เพื่อ
มีนัยส�ำคัญ (DE = 0.128, p < 0.01) ซึ่งหมายถึงการรับรู้ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอันจะน�ำไปสู่
บรรยากาศองค์การสามารถอธิบายและท�ำนายพฤติกรรม การแบ่งปันความรู้และมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสร้าง
บุคคลในองค์การได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
พฤติกรรมในการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

สรุปและข้อเสนอแนะ

		 สรุป
		 ผลจากการวิจยั การจูงใจในการท�ำงานมีอทิ ธิพลต่อ
การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานคลังสินค้า กลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

		 จากผลการวิจัยนี้ องค์การและผู้บริหารส่วนงาน
คลังสินค้า ต้องมีวิธีการบริหารจัดการ การวางนโยบายที่
เหมาะสมที่จะใช้ในการจูงใจ เพื่อเกิดการรับรู้บรรยากาศ

200

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

องค์การในเชิงบวกกับองค์การ รวมถึงการก�ำกับดูแลองค์การ
เพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน จงรักภักดีต่อองค์การ และ
ในหน่วยงานมีการสนับสนุนร่วมมือในการท�ำงาน พนักงาน
มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อให้
องค์การก้าวไปข้างหน้า และพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การ โดยการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ดขี นึ้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
การรับรู้บรรยากาศองค์การ ของ Stringer มิติด้านความ
ผูกพัน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่ภาคภูมิใจที่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ก ารและยอมรับ ในเป้าหมายองค์ ก าร
ความผูกพันที่สูง ส่งให้เกิดความร่วมมือในองค์การ มีความ
จงรักภักดีสูง ถ้ามีความผูกพันต�่ำพนักงานจะเกิดความ

เฉื่อยชาต่อเป้าหมายองค์การ
		 ส�ำหรับข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษา
ถึงปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยปัจจัยด้านการจูงใจและ
การรับรู้บรรยากาศองค์การ ที่มีอิทธิพลต่อต่อพฤติกรรม
บุคคลในองค์การ ในส่วนงานคลังสินค้า กลุ่มบริษัท คิง
เพาเวอร์ จ�ำกัด อันได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์การ
หรือด้านภาวะผู้น�ำองค์การเป็นต้น และควรมีการศึกษา
วิจัยกับกลุ่มประชากรเดิมซ�้ำ ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีข้าง
หน้า ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาระยะยาว โดยมีตัวแปรด้านเวลา
เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือและ
ความเที่ยงตรง ของตัวแบบตามทฤษฎี หรือ ตัวแบบภายใต้
บริ บ ทผ่ า นกาลเวลาและการเปลี่ ย นแปลงตามสภาพ
แวดล้อม
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