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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน (แผนกจัดทําเอกสารการขนสงสินคาขาออก) กรณีศึกษา : บริษัท เอบี จํากัด

The Job Satisfaction of the Employees (Sea fright Export Document Department) The Case Study of AB Co. Ltd.,

กรองทอง หีบโคกสูง, ณัฐวุฒิ มัคราช

บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอองคกร แผนกจัดทํา

เอกสารการขนสงสินคาขาออก บริษัท เอบี จํากัด 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานแผนกจัดทําเอกสารการขนสง

สินคาขาออกที่มีตอองคกร

2. ทราบถึงพฤติกรรมการทํางานของพนักงานแผนกจัดทําเอกสารการ

ขนสงสินคาขาออกภายในองคกร

3. ทราบถึงขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของ

พนักงานภายแผนกจัดทําเอกสารการขนสงสินคาขาออกในองคกร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีกําหนดงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกจัดทําเอกสารการ

ขนสงสินคาขาออกการศึกษาในครั้งนี้จะเก็บขอมูลท้ังขอมูลทุติยภูมิและ

ขอมูลปฐมภูมิ เปนแหลงขอมูลในการศึกษา

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากการ

สอบถามความพึงพอใจของพนักงานท่ีเกิดข้ึนตอองคกรไมวาจะเปน

ดานการเสริมแรงทางบวก ดานการเสริมแรงทางลบ ดานไมเสริมแรง 

และดานบทลงโทษ โดยจะสอบถามขอมูลเบื้องตนไดจาก พนักงาน

แผนกจัดทําเอกสารการขนสงสินคาขาออก

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีทําการศึกษาคนควา

จากขอมูลบริษัทรวบรวมขอมูลทางดานจํานวนพนักงาน ดาน

กฎระเบียบ และศึกษาคนควาหาทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพิ่มเติมเก่ียวกับ

ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอองคกร เพื่อนํามาอางอิงกับเนื้อหา

ใหถูกตอง  

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัยและไดใชทฤษฎีพฤติกรรม

องคกร มาเปนแบบสอบถามเพื่อวิเคราะหหาปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานของ

พนักงานภายในองคกร ของบริษัท เอบี จํากัด โดยประชากรตัวอยาง คือ 

พนักงานแผนกจัดทําเอกสารการขนสงสินคาขาออกจากผลการวิเคราะห

พฤติกรรมองคกร ของพนักงานแตละคนแลวเม่ือทําการพิจารณาท้ัง 4ดาน 

เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมองคกรชัดเจนย่ิงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1-4

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน (แผนกจัดทําเอกสารการขนสงสินคาขาออก) บริษัท เอบี 

จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัทเอบี 

จํา กัด จํานวน 5 คน เครื่ อง มือ ท่ี ใช ในการวิ จัยเปนแบบสัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอของพนักงานแผนกจัดทําเอกสารการขนสง

สินคาขาออก โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับดี และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ในแตละดานพบวา

พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก

The purposes of this research was to job Satisfaction of 

the Employees (Sea fright Export Document Department). The 

Case Study of AB Co. Ltd., and compare the job satisfaction of 

the employees. classifying according to their demographic 

factors. The population for this research were 5 employees of 

Sea fright Export Document Department. The research tool was 

the interview form. The results were that the majority of the 

respondents were satisfied with the overall job satisfaction 

factors at good level. When considering at each factor, the 

factors of job stability and career advancement selected at 

good level received the highest mean scores.

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของพนักงานแผนกจัดทําเอกสารการขนสงสินคา

ขาออกท่ีมีตอบริษัท เอบี จํากัด พบวาการนําทฤษฎีพฤติกรรมองคกรมาใชเพื่อ

ศึกษาทําใหทราบถึงความคิดความเขาใจของพนักงานวา พนักงานมีความพึงพอใจ

กับพฤติกรรมขององคกรท่ีปฏิบัติตอพนักงาน โดยสามารถแบงอธิบายรายดานได

ดังนี้

- ดานเสริมแรงทางบวก พบวา พื้นท่ีการทํางานมีความสะดวกสบายการ

ติดตอส่ือสารมีความสะดวกมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ไมพบอุปสรรค

ในการทํางาน ภาระงานมีความเหมาะสม ตามตําแหนงและหนาท่ีและความรู

ความสามารถของพนักงาน มีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงานเปนมิตรคอย

ชวยเหลืองานซ่ึงกันและกัน มีความเท่ียงธรรมในการประเมินซ่ึงวัดผลจากการ

ทํางานและผลงานของพนักงานมีการเพิ่มเงินเดือนมีการใหโบนัส

- ดานเสริมแรงทางลบ พบวา มีการใชกฎระเบียบตามท่ีองคกรกําหนดไว หากมี

การกระทําผิดขั้นรุนแรงจะมีการไลออก

- ดานเสริมบทลงโทษ ของพนักงานท้ัง 5 คนพบวา กฎระเบียบท่ีองคกรตั้งไวมี

ความเปนธรรมพนักงานสามารถยอมรับได พนักงานท้ังหมดไมเคยกระทําผิด 

และหากมีการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาจะมีการวากลาวตักเตือน

- ดานไมกระทําเสริมแรง พบวา องคกรมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานแก

พนักงานคือ การพูดชมเชยและมอบของรางวัลเพื่อใหพนักงานมีความตองการท่ี

จะทํางานใหเต็มความสามารถ
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จากตารางท่ี 1เม่ือทําวิเคราะหพฤติกรรมองคกร ในดานเสริมแรงทางบวก 

พบวา พื้นท่ีการทํางานมีความสะดวกสบายการติดตอส่ือสารมีความสะดวกมีส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ไมพบอุปสรรคในการทํางาน ภาระงานมีความ

เหมาะสม ตามตําแหนงและหนาท่ีและความรูความสามารถของพนักงาน มี

ความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงานเปนมิตรคอยชวยเหลืองานซ่ึงกันและกัน มี

ความเท่ียงธรรมในการประเมินซ่ึงวัดผลจากการทํางานและผลงานของพนักงาน

มีการเพิ่มเงินเดือนมีการใหโบนัส

จากตารางท่ี 2 เม่ือทําวิเคราะหพฤติกรรมองคกร ในดานเสริมแรงทางลบ 

พบวา มีการใชกฎระเบียบตามท่ีองคกรกําหนดไว หากมีการกระทําผิดข้ัน

รุนแรงจะมีการไลออก

จากตารางท่ี 3เม่ือทําวิเคราะหพฤติกรรมองคกร ในดานเสริมบทลงโทษ 

พบวา กฎระเบียบท่ีองคกรตั้งไวมีความเปนธรรมพนักงานสามารถยอมรับได 

พนักงานท้ังหมดไมเคยกระทําผิด และหากมีการขัดคําส่ังผูบังคับบัญชาจะมีการ

วากลาวตักเตือน

แกบทลงโทษ ถึงแมวาตัวพนักงานเองจะไมเคยกระทําความผิดและโดนลงโทษ 

แตพนักงานก็ยอมรับไดหากพนักงานไดกระทําความผิด ดานไมกระทําเสริมแรง 

พนักงานมีความพึงพอใจท่ีองคกรมีรางวัลและการชมเชยแกพนักงานท่ีปฏิบัติดีอยู

สม่ําเสมอ

จากตารางท่ี 4เม่ือทําวิเคราะหพฤติกรรมองคกร ในดานไมกระทําเสริมแรง 

พบวา องคกรมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานแกพนักงานคือ การพูดชมเชยและ

มอบของรางวัลเพื่อใหพนักงานมีความตองการท่ีจะทํางานใหเต็มความสามารถ 

เม่ือทําการวิเคราะหพฤติกรรมองคกรท้ัง 4ดานทําใหไดทราบความพึงพอใจของ

พนักงานที่มีตอองคกร ดังแสดงในตารางที่ 5
จากตารางท่ี 5 เม่ือทําวิเคราะหพฤติกรรมองคกรท้ัง 4 ดานเพื่อใหทราบถึง

ความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอองคกร พบวา ดานเสริมแรงทางบวกพนักงานมี

ความพึงพอใจในเรื่องสภาพแวดลอมในองคกรดี จํานวนภาระท่ีไดรับมอบหมาย

มีความเหมาะสม องคกรยังมีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน คือการเพิ่ม

เงินเดือน และโบนัสประจําป ดานเสริมแรงทางลบ พนักงานมีความพึงพอใจใน
เรื่อง การยอมรับกฎระเบียบที่ทางองคกรไดตั้งขึ้น ดานการลงโทษ พนักงานเห็น
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