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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด โดยกลุมตัวอยางคือพนักงานท่ัวไปและหัวหนา
งานรวมจํานวน 200 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ การ
ทดสอบคาที การวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ปมีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีอยูในตําแหนงพนักงานท่ัวไป มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
 ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานสภาพการทํางาน ดานความ
เพียงพอของรายได ดานความเปนธรรมของหนวยงาน ดานสวัสดิการของหนวยงาน และดานความ
ม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง และดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา อยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 พบวา 
 1.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจในงานท่ีทํา มีความสัมพันธกับเพศ 
สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และ
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
 2.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา มีความสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ีงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ความเปนธรรมของหนวยงาน และความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
 3.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน มี
ความสัมพันธกับเพศ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 4.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด 
มีความสัมพันธกับวุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีงาน สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สภาพ
การทํางาน และความเปนธรรมของหนวยงาน 
 5.  ขวัญและกํา ลังใจในการปฏิบัติงานดานยินดี เต็มใจแกไขปญหาอยางรวดเร็ว  มี
ความสัมพันธกับ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีงาน และความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
 6.  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือให
งานสําเร็จ มีความสัมพันธกับตําแหนงหนาท่ีงาน และความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
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 This research aims to study the morale in working of employees at MAHLE Engine 
Components (Thailand). The samples were 200 employees, ranging from general to management level. 
Questionnaires were used as the tool for data collection. The statistical methods used for analyzing 
data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and Multiple 
Regression. 
 The research results indicate that most respondents were male, aged 31 to 40, married or 
living together, had a bachelor’s degree, were working in a general position, and had work experience 
of less than or equal to 5 years. 
 Most respondents rated their morale in terms of working conditions, adequacy of income, 
company’s fairness, job stability and safety at moderate level. The relationship between supervisors 
and subordinates are rated at high level. Results of hypotheses test at the statistical significance level 
of 0.05 were as follows: 
 1.  Work morale in terms of job satisfaction has relationship with gender, marital status, 
adequacy of income, relationship between supervisors and subordinates and safety. 
 2.  Work morale in terms of commitment in improving work in responsibility has 
relationship with work position, work experience, company’s fairness and safety. 
 3.  Work morale in terms of work diligence and endurance has relationship with gender, age 
and work experience. 
 4.  Work morale in terms of achieving company’s goals has relationship with educational 
background, work position, marital status, work experience, working conditions and company’s 
fairness. 
 5.  Work morale in terms of willingness to solve problems has relationship with educational 
background, work position and safety. 
 6.  Work morale in terms of knowledge sharing with colleagues to accomplish duties has 
relationship with work position and safety. 
 
 



 
 

ประกาศคณุูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้จะไมสามารถสําเร็จสมบูรณไดดวยดีเชนนี้ หากมิไดรับความกรุณาอยางสูง
จากอาจารย ดร.พนิต กุลศิริ อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาใหความ
อนุเคราะหในการดูแลแกไขขอบกพรอง ใหความรู ความคิดเห็น คําแนะนํา และแนวทางในการทํางานท่ี
มีคุณคา และเปนประโยชนอยางยิ่ง นับต้ังแตเร่ิมดําเนินการจนเสร็จส้ินเรียบรอยสมบูรณเปนสารนิพนธ
ฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงถึงความกรุณาและความเมตตาท่ีมีใหแกผูวิจัยตลอดมา และกราบขอบพระคุณ
ดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยท่ีกรุณาเสียสละเวลาเปนคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ
และใหความอนุเคราะหอยางสูง เปนผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวิจัยและใหคําแนะนาใน
การวิจัยคร้ังนี้ รวมถึงคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูและส่ังสอนประสบการณตางๆ 
อันนํามา ซ่ึงความรูและความเขาใจรวมถึง เจาหนาท่ีประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ และเจาหนาท่ีประจํา
หองบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน ตลอดจนผูมีสวนรวมในความสําเร็จทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยคร้ังนี้ ใหเปนไปไดดวยดี 
  

 ขอขอบคุณคุณทวีพร คุณกิตติ ผูจัดการฝายบุคคลบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากัด และพนักงานทุกทานสําหรับการสนับสนุนขอมูลและคําแนะนําตางๆเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการทําสารนิพนธคร้ังนี้ เพื่อนๆ MBA สาขาการจัดการท่ีเปนกําลังใจซ่ึงกันเเละกันอยูเสมอมา 
ตลอดจนใหความชวยเหลือ  และคําแนะนาท่ีมีให เปนอยางดียิ่ง  ทายท่ีสุดคุณงามความดีและ
คุณประโยชนใดๆ ก็ตามอันเกิดจากสารนิพนธเลมนี้ และผลพวงของความสําเร็จในการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบุญคุณของบิดา มารดา และครอบครัวผูสนับสนุนและเปน
กําลังใจแกผูวิจัยโดยตลอดเสมอมาจนประสบความสําเร็จลุลวงไดในวันนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในโลกของธุรกิจใหมซ่ึงมีการแขงขันท่ีรุนแรง ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็ว ทําใหองคการที่มีนวัตกรรมใหม ๆ และทันสมัย มีความไดเปรียบในการแขงขันดังนั้น
องคการสมัยใหมจึงตองพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและส่ิงสําคัญอันจะเปน 
เคร่ืองมือในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกลาวคือทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองเปนผ ูปฏิบัติตามพันธะกิจ
และดําเนิน   กลยุทธใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรท่ีวางไวดังนั้นจึงปฏิเสธไมไดว
าทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ และมีความมุงม่ันตองาน จะทําใหองคกรมีศักยภาพเหนือคูแขงและตอสูใน
การแขงขันได 
 การบริหารงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัย
ทรัพยากรเปนท่ียอมรับกัน ซ่ึงคนหรือทรัพยากรมนุษยเปนองคประกอบสําคัญเพราะคนเปนผูปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอนของการบริหาร ถาไดคนดี มีความขยันขันแข็ง มีความกระตือรือรน มีความ รับผิดชอบในหน
าท่ี สงผลใหงานมีประสิทธิภาพสูง แตถาผูปฏิบัติงานมีแตความเบ่ือหนาย ขาดความ รับผิดชอบ แสดงให
เห็นวา ผูปฏิบัติงานเหลานั้นขาดขวัญในการทํางานหรือขวัญเสีย จึงเปนภาระหนาท่ี ของผูบริหารท่ีจะต
องสงเสริมและบํารุงขวัญของผูใตบังคับบัญชาใหมีขวัญดีอยูเสมอ (ศจี อนันตนพคุณ , 2543: ออนไลน) 
การบริหารทรัพยากรมนุษยในเร่ืองการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของ พนักงาน เนื่องจาก
ขวัญในการทํางานเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ ความรูสึกของพนักงานท่ีมีตอสภาพแวดลอมตางๆ
ในองคการ และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีใหความรวมมือ รวมใจกันทํางานดวย
ความกระตือรือรน มีความอบอุนในการปฏิบัติงาน มีความเช่ือม่ันและภาคภูมิใจ ในองคการหรือหนวย
งานของตน อีกท้ังมีความม่ันใจเกี่ยวกับอนาคตในการทํางานพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ ลวนเปนส่ิงท่ีจะช
วยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวไดโดยงาย ขวัญของบุคคลเปน องคประกอบท่ีจะทําใหการ
บริหารมีประสิทธิภาพ ขวัญท่ีดีกอใหเกิดการเพ่ิมพลังในการทํางานใหสูงข้ึนเปาหมายที่แทจริงของ
องคการที่ไดรับตอบแทนคือผลผลิตสูงและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหบุคคลใน
องคการมีขวัญและกําลังใจสูงจึงเปนหนาท่ีอันสําคัญของงาน บริหารบุคคล (กฤษณา ศักดิ์ศรี. 2534) 
 องคการประกอบขึ้นดวยกลุมตางๆ ในแตละกลุมประกอบข้ึนดวยคน การจัดต้ังองคการใหเป
นองคการที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงตองมีทรัพยากรในการบริหารงาน และทรัพยากรท่ีเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญของการบริหารองคการประกอบดวยคน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ (material) 
และการจัดการ (management) ทรัพยากรบุคคลนับวาสําคัญยิ่งสําหรับองคการทุกประเภท เนื่องจากเป
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นผูท่ีใช เงิน วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ ในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคการ เม่ือ
บุคลากรในหนวยงานมีความสําคัญเชนนี้แลว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารหนวยงานนั้นๆ จะตองธํารง
รักษาไวซ่ึงบุคคล เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพสูงสุดตราบนาน
เทานานขวัญเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีมีผลตอองคการตางๆ เพราะการท่ีจะใหบุคคลมีความสนใจท่ีจะ
ทํางานในองคการนั้น องคการท่ีเกี่ยวของจะตองมีวิธีการเพ่ือใหไดคนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติการ และการท่ีใหผูปฏิบัติงานมีกําลังใจในการทํางานมีความจงรักภักดีตอหนวยงานมีความ
รับผิดชอบ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากหรือไมนั้นข้ึนอยูกับขวัญและกําลังใจตลอดจนป
จจัยตางๆ ซ่ึงนําไปสูขวัญและกําลังใจในการบริหารงาน ดังนั้นการสงเสริมขวัญและกําลังใจจึงเปนเร่ือง
สําคัญท่ีผูบริหารจะตองพยายามสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความสามารถเต็มท่ี
และสามารถทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่ตั้งไวและหากผูบริหารใชการเสริม
ขวัญไดอยางเหมาะสมถูกวิธีจะกอใหเกิดประโยชนมากมาย กลาวคือ จะชวยเพิ่มความกระตือรือรนใน
การทํางาน เพ่ิมความสนใจ เต็มใจในการทํางานใหผลงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีท้ังตัวผูปฏิบัติเอง
และผูบริหารในองคการนั้น ตรงกันขามหากผูบริหารไมใหความสําคัญในการสงเสริมขวัญผลท่ีไดรับคือ 
ความสนใจในการทํางานจะลดลง คนขาดงานและออกจากงานมากข้ึน (นภดล เชนะโยธิน. 2540:  135) 
 นอกจากนั้นการบริหารงานไมวาจะเปนงานของรัฐหรือธุรกิจเอกชน มีลักษณะเปนการระดม
ทรัพยากรการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการใหคนร
วมกันทํางานอยางมีน้ําใจเดียวกันและทํางานดวยความพึงพอใจ โดยแตละคนมุงม่ันถึงวัตถุประสงคอยา
งแรงกลา มีผูกลาวในการรับขวัญของทหารในกองทัพข้ึนอยูกับแมทัพหากแมทัพยอมรับในความสําคัญ
ของขวัญ การรบจะประสบชัยชนะไดในท่ีสุด เพียงแตการจัดหาอาวุธยุทภัณฑใหแกกองทัพและการ
อบรมส่ังสอน ใหทหารมีความชํานาญในการรบเทานั้นนับวาเปนการไมเพียงพอในการตอสูเอาชัยชนะข
าศึก กองทัพท่ีดีจะตองมีทหารท่ีกระตือรือรนท่ีจะรบมีความต้ังใจท่ีจะทําการรวมรบรวมเปนรวมตายกับ
เพื่อนทหารทุกคนรวมท้ังแมทัพ (ประเสริฐ แยมกล่ินฟุง. 2510: 38) 
 การสงเสริมใหบุคลากรในองคการมีขวัญและกําลังใจดี เป นอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลต
อความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ตามบทบาทและความรับผิดชอบ หากบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานดีแลวจะชวยใหพวกเขาเกิดความพึงพอใจเกิดความรัก ความศรัทธาเสียสละทุมเทกําลัง
กายกําลังใจและกําลังสติปญญา เพื่อหาทางปรับปรุงใหงานนั้นๆ เจริญกาวหนาข้ึนไปในทางตรงกันข
ามหากปจจัย ดังกลาวมีผลออกมาเชิงลบจะมีผลทําใหบุคลากร มีการลาออกจากงานเกิดความเบ่ือหนาย 
มีความสัมพันธท่ีเย็นชาตอกันไมใหความรวมมือในกิจกรรม รวมถึงนโยบายของบริษัท หรืออาจจะทํา
ไปแบบเสียไมได ไมมีความจริงใจในการทํางาน ขาดความสามัคคี หรือลาพักงานโดยไมมีเหตุผล
เพียงพอ ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นสภาพขวัญและกําลังใจของพนักงาน 
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บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตลูกสูบและสลัก
ลูกสูบสําหรับเคร่ืองยนตเพื่อประกอบใชในรถยนตประเภทตางๆรวมไปถึงเคร่ืองยนตเพื่อการเกษตร 
สําหรับผูผลิตยานยนตท้ังในประเทศและตางประเทศ  
 กอนเปล่ียนช่ือองคการเปนบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด นั้น 
บริษัทไดกอตั้งองคการในนาม บริษัท อีซูมิ ปสตัน แมนูแฟคเทอร่ิง ตั้งแตป 1978 จนกระทั่งในป 2005 
บริษัทไดถูกซ้ือกิจการโดยกลุมมาเลยประเทศเยอรมันนี โดยการเปล่ียนแปลงน้ีมาพรอมกับการเปล่ียน
คณะผูบริหาร รูปแบบการทําธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ กฏระเบียบบริษัท และอ่ืนๆ 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนตนั้นเปน
อุตสาหกรรมท่ีเนนความสําคัญในดานคุณภาพรวมถึงการบริการท่ีดีเยี่ยม ดังนั้นการจางงาน การพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนาดานเทคโนโลยี จึงถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก ซ่ึงผู บริหารของบริษัทได
ตระหนักวา พนักงานทุกคน ลวนเปนพลังสําคัญในการปฏิบัติงานและเปนฟนเฟองท่ีจะนําพาให
บริษัทอยูรอดในยุคการแขงขันในปจจุบัน หากปราศจากการสนับสนุนและความรวมมือของบรรดา
พนักงานเหลานี้แลว ผลสําเร็จในการบริหารงานก็จะลดนอยลง และต้ังแตเกิดการเปล่ียนแปลงองคการ
จากระบบบริษัทญ่ีปุนมาเปนระบบบริษัทเยอรมันนี ทางบริษัทยังไมเคยไดสํารวจความพึงพอใจในการ
ทํางานรวมท้ังระดับขวัญและกําลังใจตางๆจากพนักงานเลย ซ่ึงผูบริหารของบริษัทมีความประสงคเปน
อยางยิ่งท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางขวัญและกําลังใจกับปจจัยในท่ีทํางานท้ัง 6 ดานไดแก 
 1.  สภาพการทํางาน 
 2.  ความเพียงพอของรายได 
 3.  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
 4.  ความเปนธรรมของหนวยงาน 
 5.  สวัสดิการของหนวยงาน 
 6.  ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน  
 ท้ังนี้ ผูทําวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยนี้จะเปนขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการนําไปพิจารณา
ปรับปรุงแกไขและสงเสริมการบริหารงาน ท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุของระดับขวัญและกําลังใจของ
พนักงานบริษัท  มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด  
 

ความมุงหมายในการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอม
โพ-เน็นท (ประเทศไทย) จํากัด  
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในท่ีทํางานท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานสภาพการทํางาน 
ดานความเพียงพอของรายได ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานความ   
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เปนธรรมของหนวยงาน ดานสวัสดิการของหนวยงาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน กับ
ขวัญและกําลังใจ 
 3. เพ่ือศึกษาความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท 
มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีงาน 
สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงสภาพขวัญและกําลังใจของ พนักงาน บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 2. สามารถนําผลท่ีศึกษาไดเปนแนวทางในการเลือกปจจัยท่ีเหมาะสมตอการเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่
ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด 
 3.  ผลการศึกษาจะเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญและกําลังใจในองคการอ่ืน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของเน้ือหา มุงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท มาเลย     
เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
ดังนี ้
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก พนกังานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากดั มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 320 คน (ขอมูลจากฝายบุคคลบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ส้ินเดือนมกราคม 2554) ประกอบไปดวย 2 กลุมหลัก คือพนกังานท่ัวไป 230 คน
และหัวหนางาน 90 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากัด ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนของประชากรโดยใช Stratified 
sampling แบบมีสัดสวนแบงเปนพนักงานท่ัวไป 72% และหัวหนางาน 28% และใชสูตรของ Taro 
Yamane (Yamane.  1967: 580-581) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ได จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 178 คน 
และไดสํารองเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12% เทากับ 22 คน รวมเปนขนาดตัวอยางท้ังหมด 200 
คน  
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 โดยใชวิธีการไดสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน (Probability sampling) ดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ผูวิจยักําหนดหมายเลขเรียงลําดับประชากรท้ังหมด จากคน
ท่ี 1 ถึงคนท่ี 266 และจากคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 103 โดยใชหลักเกณฑในการเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบไมใสคืน (Without replacement) เมื่อจับสลากไดหมายเลขใดประชากรหมายเลขนั้นจะเปน
ตัวอยางท่ีใชในการวจิัย จนครบจํานวน 144 คนและ 56 คนตามลําดับ รวมเทากับ 200 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี ้
  1.1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
   1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญิง 
   1.1.2 อายุ 
    1) ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 
    2) ระหวาง 31 – 40 ป 
    3) ระหวาง 41 – 50 ป 
    4) มากกวา 51 ปข้ึนไป 
   1.1.3 วุฒิการศึกษา 
    1) ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
    2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    3) อนุปริญญา/ปวส. 
    4) ปริญญาตรี 
    5) สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4 ตําแหนงหนาท่ีงาน 
    1) พนักงานทัว่ไป 
    2) หัวหนางาน 
   1.1.5 สถานภาพสมรส 
    1) โสด 
    2) สมรส/อยูดวยกัน 
    3) หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
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   1.1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
    1) ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
    2) ระหวาง 6-10 ป 
    3) ระหวาง 11-15 ป 
    4) มากกวา 16 ปข้ึนไป 
  1.2 ปจจัยในท่ีทํางาน ไดแก 
   1.2.1 สภาพการทํางาน 
   1.2.2 ความเพยีงพอของรายได 
   1.2.3 ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
   1.2.4 ความเปนธรรมของหนวยงาน 
   1.2.5 สวัสดิการของหนวยงาน 
   1.2.6 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพจิตใจของพนักงาน หรืออารมณของ
พนักงานท่ีมีตอความพึงพอใจในการทํางานโดยสะทอนใหเห็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะของ
การทํางานท่ีมีความกระตือรน มีมานะอดทน ขยันม่ันเพียร พรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามความตองการและ
บรรลุวัตถุประสงคขององคการรวมกัน รวมไปถึงการแกไขปญหาอยางรวดเร็วและการถายทอดความรู
แกเพื่อนรวมงาน 
 2. ความกระตือรือรน หมายถึง ความต่ืนตัวและขวนขวายท่ีจะเรียนรูอยูเสมอ และความมุงม่ัน
ท่ีจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ รวมท้ังการกระตุนจูงใจใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกตื่นตัวในการทํางาน 
 3. ปจจัยในที่ทํางาน ประกอบไป ดวยปจจัย 6 ดานดังนี้ 
            3.1 สภาพการทํางาน หมายถึง ความรูสึกนึกคิด และอารมณท่ีมีตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน เชน ความพอใจตอสถานท่ีทํางานในดานความสะอาด ความรมร่ืน ความพรอมของวัสดุอุปกรณ
เคร่ืองใชในการทํางาน มีเคร่ืองมือปองกันความปลอดภัย ยานพาหนะ เคร่ืองมือส่ือสาร มีกฏระเบียบ
ขอบังคับท่ีเอ้ือตอการทํางาน มีความเหมาะสมของปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
            3.2 ความเพียงพอของรายได หมายถึง การไดรับเงินเดือน คาจาง เบ้ียขยัน เงินตอบแทน
ตางๆท่ีเหมาะสมตอการนํามาใชจายในครอบครัวในภาวะครองชีพในปจจุบัน 
            3.3 ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง ความตองการให        
ผูบังคับบัญชามีความเขาใจและเห็นใจตอผูใตบังคับบัญชา มีความเปนกันเองในการปฏิบัติงาน สามารถ
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ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานรวมท้ังสงเสริมสนับสนุนความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา และ
ปกครองบังคับบัญชาดวยเหตุผลและยุติธรรม 
            3.4 ความเปนธรรมของหนวยงาน หมายถึง การไดรับการปฏิบัติดวยความเปนธรรมจาก      
ผูบังคับบัญชา เชน ความเปนธรรมในการแตงต้ัง เล่ือนตําแหนง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบโดย
พิจารณาอยางมีหลักเกณฑ มีการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  
            3.5 สวัสดิการของหนวยงาน หมายถึง การใหสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลตางๆแก
พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนคาจางธรรมดา เชน การจัดใหมีท่ีพักอาศัย ใหความคุมครองเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล รวมไปถึงการมีสวนรวมใหพนักงานรวมจัดสรรสวัสดิการตางๆ 
            3.6 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง สภาพการทํางานท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย
ไมอันตราย มีการจัดอุปกรณปองกันตางๆใหกับพนักงาน รวมไปถึงมีการสนับสนุนการศึกษา ฝกอบรม 
ใหแกพนักงานเพื่อความกาวหนาในอาชีพ ม่ันคงในการทํางานไมเส่ียงตอการถูกใหออก ปลดออก
และไลออก จากงานท่ีทําอยู สรางความมั่นใจในการประกอบอาชีพจากงานและองคกรท่ีทําอยู 
 4. เพศ แบงออกเปน เพศชาย และเพศหญิง 
 5.  อายุ แบงออกเปน กลุมอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป กลุมอายุ 31 ถึง 40 ป กลุมอายุ 41 ถึง 50 
ป และกลุมอายุ 51 ปข้ึนไป 
 6. วุฒิการศึกษา แบงออกเปน 5 กลุม ไดแก ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 
 7.  ตําแหนงหนาท่ีงาน แบงออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก พนักงานท่ัวไป และหัวหนางาน 
 8.  สถานภาพสมรส แบงออกเปน โสด สมรส/อยูดวยกัน และหยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
 9.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป ระหวาง 6 ถึง 10 ป 
ระหวาง 11 ถึง 15 ป และมากกวา 16 ปข้ึนไป  
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent variable) ซ่ึงนํามาเขียนเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัยไวดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variable)  คือ ลักษณะขอมูลสวนบุคคล และปจจัยในท่ีทํางาน 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable)  คือ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8 

      ตัวแปรอิสระ                                ตัวแปรตาม 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เพศ มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2. อายุ มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 3. วุฒิการศึกษา มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 4. ตําแหนงหนาท่ีงาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 5. สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ลักษณะขอมูลสวนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) วุฒิการศึกษา 
4) ตําแหนงหนาท่ีงาน 
5) สถานภาพสมรส 
6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
ของพนักงาน 

ปจจัยในท่ีทํางาน 
1) สภาพการทํางาน 
2) ความเพยีงพอของรายได 
3) ความสัมพันธระหวางผูบังคับ

บัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
4) ความเปนธรรมของหนวยงาน 
5) สวัสดิการของหนวยงาน 
6) ความม่ันคงปลอดภัยในการ

ทํางาน 
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 6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 7. สภาพการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 8. ความเพียงพอของรายได มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 9. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 10. ความเปนธรรมของหนวยงาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
 11. สวัสดิการของหนวยงาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 12. ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
มาเลย  เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารแนวความคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 1.  ขวัญและกําลังใจ 
  1.1 ความหมายของขวัญและกําลังใจ 
  1.2 ความสําคัญของขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงาน 
  1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ 
  1.4 ประโยชนของขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงาน 
  1.5 การเสริมสรางขวัญ 
  1.6 วิธีวัดขวัญในการปฏิบัติงาน 
 2.  การจูงใจ 
  2.1 ทฤษฎีการจูงใจ 
  2.2 ขอหลีกเล่ียงในการสรางแรงจูงใจ 
 

 3.  พฤติกรรมองคการ 
  3.1 ขอบเขตและความหมายของพฤติกรรมองคการ 
  3.2 ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับวิชาพฤติกรรมองคการ 
  3.3 การศึกษาพฤติกรรมองคการจากภารกิจของผูบริหาร 
  3.4 แนวโนมของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคการ 
  3.5 วัฒนธรรมองคการ 
  3.6 ประเภทของวัฒนธรรมองคการ 
 

 4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. ขวัญและกําลังใจ 
 1.1  ความหมายของขวัญและกําลังใจ 
 ขวัญและกําลังใจตรงกับภาษาอังกฤษวา   มาจากภาษาอังกฤษวา Morale ตามพจนานุกรม
อังกฤษ-ไทย A Comcise English – Thai Dictionary (จรัสศรี ล้ิมทอง.  2550: 23)  มีรากฐานมาจากภาษา
ฝร่ังเศสวา   “Esprit De Corps”   ซ่ึงในระยะแรก   ขวัญ เปนศัพทท่ีใชในวงการทหารในระหวางท่ีมี
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สงคราม ซ่ึงจําเปนตองสรางส่ิงบํารุงขวัญและไดมีการนํามาใชในวงการศึกษาตลอดจนในวงการ
อุตสาหกรรม ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายจากนักวิชาการ และสรุปไดวา ขวัญกําลังใจในการทํางาน เปน 
เจตคติแหงจิตใจ น้ําใจ ระดับความเปนอยูและภาวะของอารมณใน  แตละบุคคลที่เปนสมาชิกกลุม ซ่ึง
เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหารโดยตรง   อันจะสงผลกระทบตอความต้ังใจ ความ
รวมมือ และความสนใจในการปฏิบัติงาน โดยเปนสภาพท่ีเกิดข้ึนและสะทอนใหเห็นถึงสภาพของการ
ทํางาน เชน การกระตือรือรน อารมณ  คาดหวัง ความม่ันใจ   (Davis.  1974: 106) 
 หรือกลาวไดวาเปนทัศนคติของบุคคลหรือกลุมท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมของงานท่ีปฏิบัติ   
ตลอดจนการใหความรวมมือดวยสมัครใจในการที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือประโยชนท่ีดี
ท่ีสุดขององคการ    ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนี้   เปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคคล 
หรือกลุมบุคคล   เปนส่ิงจําเปนในการบริหารงานบุคคล  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการที่จะทําใหเกิด
ความรวมมือรวมใจปฏิบัติงาน หากขวัญดีบุคคลก็ยอมมีความพอใจท่ีจะปฏิบัติงานสูงข้ึน หากขวัญไมดี
บุคคลยอมเกิดความทอแท  เบ่ือหนาย   และไมพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอันสงผลกระทบตอการบริหารงาน  
ในองคกร  ดังนั้นผูบริหารควรรูจักการบํารุงขวัญบุคลากรในองคกร เพ่ือใหไดผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลดี 
 ในการปฏิบัติงานน้ัน นอกจากจะมีระเบียบวินัย คําส่ัง เปนตัวควบคุมใหบุคคลทํางานสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไวแลว ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ความสุขกาย ความสบายใจในการทํางานซ่ึงความรูสึก
ดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยปจจัยหลายประการ ท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 
เพราะขวัญท่ีดีจะเปนตัวกําหนด หรือเปนพลังผลักดันใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
ในทางตรงขาม ขวัญท่ีไมดีก็จะทําใหบุคคล เกิดความทอถอยหมดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ศจี  อนันตนพคุณ  (2543: 211-220)   กลาววา ขวัญ หมายถึง สภาพจิตหรือความรูสึกของ
บุคคลหรือกลุมบุคคลโดยสะทอนใหเห็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะการทํางานท่ีมีความกระตือ
รนมีความสุขสนุกกับการทํางาน มีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานตามความตองการและบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการรวมกัน 
 เดล (พรนพ พุกกะพันธุ.  2544:  228 อางอิงจาก Dale.  1969: 203) กลาววา ขวัญหมายถึง 
ความพึงพอใจรวมกันของคนทํางานแตละคน ท่ีไดรับจากงานของเขา จากเพื่อนรวมงาน จากผูบังคับ
บัญชา จากหนวยงานและจากสภาพการทํางานตางๆ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะมีสวนสัมพันธกับบุคลิกลักษณะของ
แตละคนดวย ขวัญเปนส่ิงท่ีเกี่ยวพันกับความรูสึกในเร่ืองสวัสดิภาพรายได ความม่ันคงปลอดภัย ความ
พึงพอใจและความสุข สบายใจของผูปฏิบัติงานสัมพันธกับผูอ่ืน 
 เฮอรเบอรท และเชอรแมน (พรนพ พุกกะพันธุ.  2544: 228; อางอิงจาก Herbert; & Sherman. 
1952) กลาววา ขวัญ หมายถึง กําลังขวัญของกลุม ซ่ึงอาจจะมีมากนอยตามความรวมมือ รวมใจของคน
ในกลุมนั้น รวมท้ังความกระตือรือรนท่ีจะทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และหมายถึงเจตคติของ            
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ผูปฏิบัติงาน ท่ีมีตองานของเขาวามีขีดความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ถาเจตคติสวนตัวของแตละคนดี ก็
จะนําไปสูกําลังขวัญของกลุมดีตามไปดวย 
 ทองทิพภา วิริยะพันธ (2546:  292) กลาววา ขวัญและกําลังใจท่ีจะทํางานตางๆ ใหประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งข้ึน ผูท่ีมีขวัญและกําลังใจดีจะรูสึกอยากทํางาน อยากทําตนใหเปนประโยชนแกหนวย
งาน มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหเกิดผลสําเร็จและใหความรวมมือรวมใจในการทํางานกับกลุมเปนอยาง
ดี เพราะมีความเช่ือม่ันในตนเองและมีความภาคภูมิใจในองคการ ทําใหเปนผลดีตอบุคคลและหนวยงาน 
 ศิริพงษ  ศรีชัยรมยรัตน (2549: 25-28)   กลาววา ความกระตือรือรน หมายถึง การมีใจจดจอ
งานดี มีความเอาใจใสตอหนาท่ี มีพลังใจท่ีตองการความสําเร็จอยูเบ้ืองหนา มีความตองการใหเปาหมาย
ท่ีวางไวนั้นสําเร็จลุลวง 
 สรุป ขวัญและกําลังใจ หมายถึง เจตคติของพนักงานท่ีมีตอหนวยงานและหัวหนางานการท่ี
พนักงานมีขวัญดีนั้นมีความสัมพันธระหวางพนักงานและฝายบริหารการไดรับคาตอบแทนและตําแหนง
ตามท่ีไดมุงหวังไวสามารถทํางานตามความตองการ สวนพนักงานท่ีมีขวัญตํ่านั้นก็สามารถดูจากการ
เปล่ียนงานบอยๆ การขาดงาน ซ่ึงอาจเกิดจากความไมพึงพอใจในดานตางๆ เชนเงินเดือน สวัสดิการ การ
บริหาร และนโยบายของบริษัท รวมท้ังสภาพแวดลอมในการทํางานฉะนั้นจึงกลาวไดวา “ขวัญ” เม่ือ
เกิดข้ึนจะกระทบตอองคการ เกี่ยวกับผลผลิต คุณภาพ คาใชจายและความรวมมือ ขวัญท่ีดีจะทําให
พนักงานมีความต้ังใจในการทํางาน เต็มใจท่ีจะอุทิศเวลาแรงกายแรงใจของตน เพ่ือสนองความตองการ
ของหมูคณะ และวัตถุประสงคขององคการ ทําใหองคการมีความเจริญกาวหนา 
 
 

 1.2 ความสําคัญของขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงาน 
 สมพงษ  เกษมสิน (วุฒิชาติ เล่ือนสุคันธ.  2542: 11;  อางอิงจาก สมพงษ  เกษมสิน.  2512) 
กลาววา  
 1. ขวัญกําลังใจในการทํางานเปนส่ิงทําใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อวัตถุประสงคของ
องคการ  
 2. สรางความจงรักภักดีมีสัตยตอหมูคณะและองคการ เกื้อหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลใน
ดานการควบคุมความประพฤติของพนักงานเจาหนาท่ีใหปฏิบัติงานอยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและมี
ศีลธรรมอันดีงาม  
 3.  สรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ  และกอใหเกิดพลังรวมในกลุม   
 4. ทําใหเกิดพลังสามัคคี  เพื่อใหสามารถฝาฟนอุปสรรคท้ังหลายขององคการได  
  5. เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลในองคการกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
องคการ    



 
 

13 

 6. เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกและหมูคณะหรือองคการเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
กิจการตาง ๆ ขององคการ และ  
 7.  ทําใหเกิดความเช่ือม่ันศรัทธาในองคการท่ีตนปฏิบัติงานอยู 
 นอกจากนี้ ขวัญกําลังใจยังเปนการสนับสนุนและจูงใจใหสมาชิกมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรและยังเสนอ ความคิดเห็นตาง ๆ ในการปรับปรุงองคกรใหดีข้ึน จะเห็นไดวา
ในองคกรท่ีสมาชิกท่ีมีขวัญกําลังใจดีจะมีบรรยากาศในหนวยงานแจมใส ราเริง การดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง นาเช่ือถือ สมาชิกมีความสนใจในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ สามารถ
วิพากษวิจารณใหขอคิดเห็นเสนอแนะตาง ๆ ดวยความบริสุทธ์ิใจ และทุกคนพรอมท่ีจะใหความ
ชวยเหลืองานพิเศษดวยความเต็มใจสวนลักษณของสมาชิกในองคกรท่ีมีขวัญเสีย จะมีบรรยากาศใน
หนวยงานไมแจมใสมีการทะเลาะกันในหมูเพื่อนรวมงาน มีความเฉ่ือยชา ความลาชาของการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ งานมีความผิดพลาด เช่ือถือไมไดมากข้ึนผิดปกติ ขาดงาน ลางานมากกวาปกติ มีการ
ลาออกหรือยายไปอยูท่ีอ่ืนดวยความสมัครใจในอัตราเพิ่มมากข้ึนอยางผิดปกติ ผูใตบังคับบัญชามีความ
เย็นชาตอผูบังคับบัญชา ไมมีการเช่ือฟง ไมสุภาพและมักแข็งขอหรือขัดคําส่ังของผูบังคับบัญชาเสมอ มี
คํารองทุกขหรือคํารองเรียนมากผิดปกติ จึงสรุปไดวา ขวัญกําลังใจมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปน
อยางยิ่ง ถาขวัญของบุคลากรดีท้ังโดยสวนตัวและสวนรวมยอมสงผลใหงานของหนวยงานดีตามไปดวย 
และการท่ีขวัญของกลุมอยูในระดับสูงก็จะชวยสรางพ้ืนฐาน สําหรับการปฏิบัติงานท่ีดีดวย (Lewis. 
1979: 32) 
 เดวิส (Davis. 1967: 59) ไดใหขอคิดวา สมาชิกในองคการที่มีขวัญในการปฏิบัติงานสูงจะมี
ความสนใจ เช่ือม่ันศรัทธาในองคการ มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางาน ใหความรวมมือกับผูบังคับบัญชา 
มีการเสียสละ และทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวยความรวดเร็วและเต็มใจ เขาพบปรึกษาหารือกับผูบังคับ
บัญชาอยางสมํ่าเสมอ ผลสําเร็จในงานมีปริมาณสูงและมีคุณภาพ ขอพิพาทขัดแยงมีนอย มีความซ่ือสัตย
จงรักภักดีตอองคการ มีความเช่ือม่ันตอผูบังคับบัญชา แตถาสมาชิกในองคการมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตํ่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกจะไมชอบการบริหารงานของผูบังคับบัญชา ไมมีความเช่ือม่ันใน
องคการ รูสึกวาเหวถูกทอดท้ิงไมไดรับการดูแลเอาใจใสรูสึกทอใจในการทํางาน 
 ดิส และลูเตอร (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2535: 166; อางอิงจาก Diese; & Ruter. 1949: 30) 
กลาววา กําลังขวัญของพนักงานท่ีมีขวัญและกําลังใจตํ่า มีความสัมพันธกับตัวแปร 5 ตัวคือ ประสิทธิผล
ในการผลิตตกตํ่า ความผิดพลาดท่ีมีผลกระทบตอลูกคา การเปล่ียนงาน การมาสายและการขาดงาน เขา
พบวาเม่ือพนักงานมีขวัญและกําลังใจตกตํ่าลง การขาดงานและการมาสายจะมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึน ขวัญ
และกําลังใจของบุคคล จะสะทอนถึงลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมกับปจจัยหลายๆ ปจจัยไมเพียง
เฉพาะปจจัยใดปจจัยหนึ่งเทานั้น 
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 จูเซียส (Jucius. 1979: 425) กลาววา ถาผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานดีจะเกิดผล
ทําใหผูปฏิบัติงานทํางานดวยความพอใจ และรูสึกวาเวลาทํางานผานไปอยางรวดเร็วไมวางเปลาหรือ      
นาเบ่ือ ไมรูสึกวาตัวเองไมมีความสําคัญ และมีความรูสึกท่ีดีตอผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานผลที่เกิด
ตามมาคือ งานมีคุณภาพ มีผลผลิตเพิ่มข้ึน สงผลใหผูปฏิบัติงานไดรับคาจางและผลตอบแทนสูงข้ึน มี
มาตรฐานการครองชีพท่ีดีข้ึน และมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน 
 
 

 1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ซ่ึงมีผลกระทบแตละคนแตกตางกันออกไปตามความ   
ตองการของแตละคน ดังนั้นจึงมีผูเสนอเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจแตกตางออกไป   
เชน Herzberg, Synderman and Mausner (1959: 240) กวางถึง ปจจัยท่ีมีผลใหผูปฏิบัติงานเกิดขวัญ
กําลังใจในการทํางานไดแก  
 1. ลักษณะทาทางและบทบาทของหัวหนาท่ีมีตอผูปฏิบัติงาน หัวหนางานมีความสําคัญเพราะ
เปรียบเหมือนผูประสานงานระหวางองคกรกับผูปฏิบัติงาน หัวหนางานมีอิทธิพลอยางสูงตอการ
ปฏิบัติงานแตละวัน   
 2. ความพึงพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู คนสวนมากชอบที่จะทํางานท่ีตนถูกใจและ
สามารถไดดี เพราะทําใหมีโอกาสใชความสามารถทางสติปญญาและพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง  
 3. การเขากันไดกับเพื่อนรวมงานไดทุกคนจะรูสึกพอใจตอการทํางาน ถารูสึกวาเปนท่ียอมรับ
และเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน   
 4. ความพึงพอใจตอวัตถุประสงคหลักและประสิทธิผลขององคกร ถาทุกคนหรือสวนใหญ
เขาใจซาบซ้ึงถึงระบบและวิธีดําเนินงานขององคกรแลว ยอมจะอุทิศเวลาใหแกงาน มีกําลังใจและขวัญ
ในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน   
 5. ความพึงพอใจตอสภาพเศรษฐกิจและบําเหน็จรางวัล การใหรางวัลจะชวยจูงใจให
ผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางขยันขันแข็ง ม่ันใจและมีกําลังขวัญดี   
 6. สุขภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีสัมพันธกัน เพราะจิตใจของผูปฏิบัติงานแตละคนอาจ
เปล่ียนแปลงไดเสมอ อันเปนผลโดยตรงจากดานรางกาย จึงถือวาปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกายและ
จิตใจมีอิทธิพลอยางมากตอการปฏิบัติงาน เพราะถามีปญหาอาจทํางานไมไดดี   
 อุทัย  หิรัญโต  (2531: 162) และปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2541: 142)  กวางวา ขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน เกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ประกอบดวย   
 1. ลักษณะทาทางและบทบาทของผูนําหรือหัวหนาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา  และเพื่อน
รวมงาน   
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 2. ความพอใจหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู อันเกิดจากการมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติหรือ
รับผิดชอบ  
 3. ความพอใจตอวัตถุประสงคหลักและนโยบายดําเนินงานขององคการของพนักงาน
เจาหนาท่ีและผูรวมงาน  ตลอดจนการจัดองคการและระบบงาน  
 4. การใหบําเหน็จ  รางวัล  และการเล่ือนช้ัน  เล่ือนตําแหนงแกผูท่ีปฏิบัติงานท่ีดี   
 5. สภาพของการปฏิบัติงาน (Working condition)   
 6. ระบบการวัดผลความสําเร็จในการทํางาน   
 7. โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับ 
 ฟลิปโป (Flippo. 1971: 364) กลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวยปจจัยตางๆ ไดแก เงินเดือน ความม่ันคง สภาพแวดลอมในการทํางาน การไดรับการยกยอง
ในผลงาน ความยุติธรรม ความสามารถของผูบังคับบัญชา โอกาสกาวหนา ความพอใจในเพื่อนรวมงาน 
สวัสดิการตางๆสําหรับพนักงาน การมีโอกาสประกอบกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ 
 เดวิส (Davis.  1967: 102) ไดกําหนดปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไว
วาประกอบดวย สภาพการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของรายได ความรวมมือในการปฏิบัติงาน ความ
สัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความม่ันคงปลอดภัยสถานภาพทางสังคม และการ
ยอมรับนับถือ การเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน โอกาสกาวหนาความสามารถของผูรวมงาน ความสําเร็จ
ของการรวมกันทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน การอุทิศตน ความพึงพอใจในหนวยงาน 
ความสอดคลองระหวางงานกับความถนัด สภาพความพอใจในงาน ความเหมาะสมของปริมาณงานใน
หนาท่ีกับความรับผิดชอบ ความเปนธรรมของหนวยงาน และสวัสดิการของหนวยงาน 
 เฮอรซเบิรก มอสเนอร และซินเดอรแมน (Herzberg, Mausner; & Synderman.  1959: 55)  แม
วาไมไดกลาว ถึงขวัญและกําลังใจโดยตรง แตแนวคิดทฤษฎีสองปจจัย เร่ืองปจจัยอนามัยและปจจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเฮอรซเบิรก ไดสรุปวาปจจัยท่ีสงผลถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก 
นโยบายและการบริหาร ผู บังคับบัญชา สภาพแวดลอมการทํางาน ความสัมพันธระหวางบุคคล 
สถานภาพทางการเงิน ความม่ันคงในการทํางาน การไดรับการยกยองในความสําเร็จงานท่ีทาทาย ความ
รับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึน ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
 เดวิส (Davis.  1967: 76) เสนอปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ ไดแก ภาวะผูนําท่ีดี 
ขาวสารขอมูล การไดรับการปฏิบัติอยางสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย โอกาสกาวหนาการมีอิสระเสรี
ในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวผูปฏิบัติงาน การมีสังคม และการเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ความม่ันคง
ปลอดภัย สภาพการทํางานท่ีชอบดวยเหตุผล งานท่ีประกอบไปดวยสาระประโยชน การไดรับการ
ปรนนิบัติดวยความเปนธรรม 
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ตารางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ท่ีนักวิชาการตางๆ ไดวิเคราะห
เปรียบเทียบไว 

 

     ปจจัย      นักวิชาการ 
 

1. ผลตอบแทน             Flippo     Moore & Burns         Herzberg             Davis 
- เงินเดือน/รายได   x  x   x 
- สวัสดิการตางๆ   x  x 
2. ความมั่นคง   x  x   x  x 
3. ตัวงาน 
 - งานมีคุณคา   x 
- ลักษณะงานท่ีตองการ       x 
- ความรับผิดชอบมากข้ึน       x 
- งานท่ีทาทาย        x 
4. เพ่ือนรวมงาน 
- ความพอใจในเพ่ือนรวมงาน x 
- ความเปนมิตรและรวมมือกัน      x 
- ความสัมพันธระหวางบุคคล      x 
5. องคการ 
- นโยบายการบริหารงาน       x 
- ความเช่ือมั่นในการบริหาร      x  x 
- โอกาสกาวหนา   x     x 
- ความเจริญเติบโตและพัฒนา      x 
- การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ      x 
6. สภาพแวดลอมในการทํางาน x  x   x  x 
7. การติดตอสื่อสาร       x  x 
8. สถานภาพและการยอมรับ x     x  x 
9. ผูบังคับบัญชา 
- ตัวผูบังคับบัญชา       x  x 
- ความยุติธรรม   x       x 
- ความสามารถ   x     x 
- ความสัมพันธอันดีตอกัน       x 

ท่ีมา:  รัชนี สุขวัฒนา.   (2548):  หนา 12. 
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 จากตาราง 1 ขางตนจะเห็นวา มีปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
และปจจัยท่ีนักวิชาการเห็นวามีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานน้ัน ข้ึนอยูวาใครจะเห็น
ความสําคัญดานใด หรือใครมีความตองการในดานใดมากกวากัน ประเด็น คือ ตองสํารวจความตองการ
ของคนแตละคนท่ีปฏิบัติงาน หรือปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของเขา เพื่อจะไดหาทาง
ตอบสนองความตองการ หรือโดยเลือกปจจัย ดังกลาวใหตรงกับความตองการซ่ึงถาเปนเชนนั้นจะกอให
เกิดผลดีในการปฏิบัติงาน 
 
 1.4 ประโยชนของขวัญตอการปฏิบัติงาน 
 ผูบริหารควรถือวาพนักงานทุกคนความสําคัญตอองคการการท่ีจะดําเนินธุรกิจใหประสบ
ผลสําเร็จและไดกําไร ลูกคาพึงพอใจในสินคาและบริการ ผูบริหารจําเปนตองคํานึงหรือตระหนักถึงการ
สรางขวัญและกําลังใจลูกนอง ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองมีการสํารวจขวัญและกําลังใจของพนักงานอยู
เสมอ อาจจะโดยการสังเกตหรือสํารวจ การสํารวจขวัญและกําลังใจของคนงานมีประโยชนหลาย
ประการ กลาวคือ     (พรนพ  พุกกะพันธ. 2544: 235) 
 1. ผูบริหารจะทราบระดับของขวัญในองคการ โดยผูบริหารศึกษาในแผนกตางๆ เชนแผนก
ปฏิบัติการ แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกจัดซ้ือ ฯลฯ เปนตน เพื่อดูวาคนงานมีความรูสึกอยางไร
เกี่ยวกับงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 2. เม่ือมีการสํารวจเกิดข้ึน พนักงานเร่ิมมีความรูสึกวาฝายบริหารเห็นความสําคัญ ทําให
พนักงานมีความรูสึกที่ดีตอผูบริหาร การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ 
 3. ถาบุคคลภายนอกองคการมาทําการสํารวจ ก็อาจจะทําใหฝายบริหารเกิดการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ ผูบริหารจะระมัดระวังในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน 
 4. การสํารวจขวัญและกําลังใจ จะทําใหผูบริหารไดทราบวาอะไรบางท่ีพนักงานตองการเชน 
การมอบหมายงาน การเพิ่มคาจางแรงงาน สวัสดิการท่ีพนักงานตองการ ฯลฯ เปนตน 
 5. การสํารวจขวัญจะเปนประโยชนท้ังผูบริหาร พนักงาน และสหภาพแรงงาน เพราะจะเปน
ขอมูลในการทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
 6. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมอยางพรอมเพียงกัน เพื่อทําใหงาน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค 
 7. สรางเสริมความเขาใจอันดี ขจัดขอขัดแยงตางๆ ระหวางบุคคลในองคการ เพ่ือใหเขาใจใน
นโยบายและวัตถุประสงคขององคการไปในแนวเดียวกัน 
 8. ทําใหเกิดความเช่ือม่ัน และศรัทธาในองคการ  
 9. สรางความจงรักภักดี ซ่ือสัตยตอหมูคณะและองคการ 
 10. สรางความสามัคคีในหมูคณะ ทําใหเกิดพลังรวม 
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 11. เปนการสนับสนุนและจูงใจ ใหสมาชิกมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ ใน  
องคการ 
 12. เปนการสนับสนุน ใหสมาชิกในองคการใหขอเสนอแนะ หรือความคิดเห็นตางๆ ในการ
ปรับปรุงองคการใหดีข้ึนการสํารวจขวัญมีประโยชน  
 ดังท่ีกลาวมาขางตนแตการสํารวจขวัญมีขอจํากัด โดยเฉพาะผูบริหารท่ีไมอยากใหมีการสํารวจ 
ดวยเหตุผลวา 
 1. การสํารวจผูบริหารอาจจะไดขอมูลท่ีถูกกลาวหา จากพนักงานอยางไมเปนธรรม 
 2. การสํารวจอาจเปนการขุดคุยความไมดีของผูบริหาร 
 3. การสํารวจผูบริหารคิดวาเปนการส้ินเปลืองท้ังเวลา และคาใชจายในการสํารวจขวัญและ
กําลังใจของพนักงาน 
 ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารควรเปดใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นของพนักงานบางเพื่อประ
โยชนขององคการ ถาผูบริหารใจแคบเขาขางตัวเองมากเกินไป ปดหู ปดตา ไมสนใจปลอยใหขวัญและ
กําลังใจของคนงานตกตํ่า งานก็จะมีปญหาทําใหการบริหารงานในองคการ ไมไดรับความรวมมือจาก
พนักงาน มีผลกระทบตอเปาหมายขององคการ และความเจริญกาวหนาขององคการเปนอยางมาก ดังนั้น
ผูบริหารควรเอาใจใสตอความรูสึกนึกคิดของพนักงาน ซ่ึงจะทําใหขวัญและกําลังใจของพนักงานดีข้ึน 
และทําใหมีความเขาใจกันมากข้ึนระหวางผูบริหารกับพนักงาน ทําใหสามารถพัฒนาองคการไดตาม    
เปาหมาย 
 
 1.5 การเสริมสรางขวัญ 
 บุคลากรในองคการจะมีขวัญและกําลังใจท่ีดีไดนั้น ผูบริหารควรหาวิธีท่ีจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในการดําเนินการเพื่อใหบุคลากรมีขวัญท่ีดีนั้น อาจมีวิธีการดังนี้ 
(กอรปเชษฐ ตยัคคานนท, 2533, หนา 203) 
 1. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานทุกระดับช้ัน ใหมีลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยในการ
ทํางาน โดยท่ีตางฝายตางเก้ือกูลผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ในการสรางเสริมความสัมพันธเกิดข้ึนก็       
ตอเม่ือบุคลากรเกิดความรูสึกผูกพัน รวมกันรับผิดชอบมีทัศนคติท่ีดีตองาน 
 2. จัดแบงภาระหนาท่ีงานและกระจายงาน ใหพนักงานทุกคนไดรับความเปนธรรมรวมทั้ง
การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหทุกคนยอมรับในความคิดเห็นกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ 
และถาพนักงานทํางานบรรลุวัตถุประสงค ควรปูนบําเหน็จความดีความชอบตามความเหมาะสมและ
ถูกตองตามกฎหมาย โดยแจงใหทราบลวงหนา 
 3. ใหความยกยองชมเชยแกผูท่ีมีความสามารถ และผูทําคุณประโยชนใหแกองคการดวยการ
สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานทุกระดับช้ัน ใหมีลักษณะท่ีเอ้ืออํานวยในการทํางานโดยท่ีตาง   
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ฝายตางเกื้อกูลผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ในการสรางเสริมความสัมพันธจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือบุคลากรเกิด
ความรูสึกผูกพันและรับผิดชอบรวมกัน มีทัศนคติท่ีดีตองานอยางจริงใจเชน การกลาวคําชมเชย โดยเป
ดเผยตอหนาเพื่อนรวมงาน ในท่ีประชุมพนักงาน หรือใชวิธีปดประกาศชมเชย หรือมีหนังสือชมเชย 
หรือลงขาวชมเชยในหนังสือวารสารภายในขององคการ เปนตน 
 4. สรางความพึงพอใจในงานท่ีทํา คนท่ีทํางานดวยใจรักก็ยอมจะมีความสุขสนุกสนานกับ
งาน และรูสึกช่ืนชมในความสําเร็จของงานที่ทําได ถาไดทํางานเปนเวลานานก็จะเกิดความชํานาญมี
ความริเร่ิมท่ีจะปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึน 
 5. จัดสภาพแวดลอมการทํางานใหเอ้ืออํานวยตอความปลอดภัย ความสะดวกสบายและถูก
สุขลักษณะ เพราะสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดีจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและทําให
ผลผลิตสูงข้ึน 
 6. ใหโอกาสแกพนักงานมีความกาวหนาในอาชีพ จัดใหมีการวางแผนและพัฒนาอาชีพให
การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหมีความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบงานในตําแหนงหนาท่ีสูงข้ึน ทุก
คร้ังท่ีจะมีการเล่ือนตําแหนง ตองใหความเปนธรรมและพิจารณาใหท่ัวถึง  
 7. ใหความอิสระในการทํางาน ใหพนักงานไดใชความนึกคิดไตรตรองแสวงหาลูทางใหมใน
การทํางาน สนับสนุนใหความคิดของพนักงานเกิดการยอมรับและนําไปปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จพรอม
ท่ีจะชวยเหลือแกไขเม่ือไดรับการรองขอ 
 8. เอาใจใสในทุกขสุขของพนักงานในทุกระดับช้ัน ไมมีการแบงช้ันวรรณะจะทําใหพนักงาน
ผูนอยรูสึกประทับใจ ถาหากผูบริหารระดับสูงไดมีโอกาสวิสาสะบาง ในบางโอกาสท่ีเหมาะสมแตตอง
ระมัดระวังวาตองจริงใจไมใชเสแสรง 
 9. ใหโอกาสพนักงานไดรับการรองทุกขหรือแสดงความคิดเห็น ผูบริหารตองมีใจกวางมี
ความหนักแนนไมแสดงอารมณเกี้ยวกราด พึงเปนพี่เล้ียงท่ีชวยแกปญหา หรือถาแกไมไดควรให
ความเห็นอกเห็นใจ 
 10. ผูบริหารควรมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการตัดสินใจที่เด็ดขาด รวดเร็วทันเหตุการณไม
โลเลเปล่ียนใจงายๆ พรอมท่ีจะเผชิญปญหาอยางหาวหาญ ไมปดความรับผิดชอบใหกับพนักงานผูนอย 
เขาทํานองรับแตชอบไมยอมรับผิด และเม่ือรูวาตัดสินใจผิดก็ยอมรับก็พรอมจะแกไขไมมีมิจฉาทิฐิดึงดัน
โดยไมคํานึงถึงความเสียหาย 
 11. จัดระบบคาตอบแทนการทํางาน และสวัสดิการใหแกพนักงานอยางเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ และเสมอกับคูแขงในธุรกิจประเภทเดียวกัน 
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 1.6 วิธีวัดขวัญในการปฏิบัติงาน 
 ขวัญและกําลังใจเปนนามธรรม เปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกและทัศนคติของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ ไมสามารถมองเห็นหรือวัดไดโดยตรงเหมือนกับการวัดขนาดหรือปริมาณ
ส่ิงของ ฉะนั้นการท่ีจะวัดระดับขวัญและกําลังใจไดจึงตองอาศัยวธีิการทางออม  
 โดยการวัดเกี่ยวกับความรูสึก ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตองานหรือองคการ เชน สภาพการทํางาน 
ความเพียงพอของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความเปนธรรมของ
หนวยงานความเหมาะสมของงานกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน วิธีวัด
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานมีวิธีท่ีสําคัญอยู  4 วิธี (เสนาะ ติเยาว.  2539: 300)  ไดแก 
 1.  การสังเกตการณ (observation) เปนวิธีการที่งายและใชไดผลมากท่ีสุดซ่ึงผูบริหารสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางกวางขวาง เพราะผูบังคับบัญชามีอํานาจปกครองบังคับบัญชาและควบคุมงานอยูแลว   
การสังเกตอาจจะกระทําโดยอาศัยการรวมสนทนาหรือสังเกตจากการปฏิบัติงานดูพฤติกรรมท่ีแสดงออก
แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห จะทําใหทราบถึงภาวะของขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานไดอยางแน
นอน แตขอควรระวังก็คือการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบางคนอาจเปนการเสแสรงทํา ไมไดออกมา
จากใจจริง 
 2. การสัมภาษณ (interview) เปนอีกวิธีท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถวัดระดับขวัญและกําลังใจ
ของพนักงาน รวมท้ังเปนเคร่ืองมือของผูบริหารที่กอใหเกิดประโยชนแกตัวเองไดมาก การสัมภาษณ    
เปนแบบมาตรฐานคือ เปนแบบสอบถามหรือคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณ ใชแบบฟอรมบันทึกการ
สัมภาษณหรือสัมภาษณโดยไมตองมีแบบฟอรม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณและความเหมาะสม 
 3. การออกแบบสอบถาม (questionnaires) วิธีนี้อาจเรียกวา เปนการสํารวจทัศนคติ(attitude 
survey) ของผูปฏิบัติงาน โดยอาศัยแบบสอบถามที่กําหนดข้ึนมาลวงหนา เพื่อใหรูทาทีของขวัญและ
กําลังใจของพนักงาน อาจมีทางเลือกทําได 2 ทางคือ อาจจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาทําการสํารวจ 
หรืออาจทําเองโดยพนักงานในหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่นิยมทํากันควรมีการสํารวจ  
ปละคร้ัง โดยมากองคการจะจางผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาทําการสํารวจ เพราะผูตอบแบบสอบถามจะ
เกิดความเช่ือม่ันและไมเกรงใจท่ีจะตอบคําถามตามความเปนจริง เนื่องจากจะรูสึกวาคําตอบของเขาจะ
ถูกเก็บเปนความลับ แตความยุงยากก็คือการสรางแบบสอบถามจะตองใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง และมี
ความประสงคจะใหผูตอบตอบอยางไร อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังคงไดรับความนิยมอยางกวางขวางอีกวิธี
หนึ่ง 
 4. การเก็บบันทึก (record keeping) การเก็บบันทึกจะอํานวยผลเปนอยางมาก ถามีการเก็บท่ี           
เปนระเบียบ เพราะการเก็บบันทึก ไดแก การเก็บรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนงานเกี่ยวกับ
ผลผลิต ตนทุน บันทึกการขาดงาน การมาทํางานสาย การรองทุกข หรืออ่ืน ๆ เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
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วัดขวัญและกําลังใจของงานเพราะการบันทึกตาง ๆ จะแสดงใหเห็นถึงทาทีและความคิดเห็นท่ีมีตองาน
และองคการ 
 

2. การจูงใจ 
 2.1 ทฤษฎีการจูงใจ 
 ในการทํางานของแตละบุคคล แรงจูงใจเปนพลังท่ีช้ีและนําไปสูเปาหมายขององคการเม่ือ
พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อผลผลิตการขายสินคา และขายบริการในการแขงขันเชิงธุรกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรมจําเปนตองเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนในการผลิต นั่นคือการไดกําไรส่ิงหนึ่งท่ีองคการจะทํา
ไดคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน องคประกอบท่ีมีผลตอการทํางานก็คือแรงจูงใจ 
(Motivation work) ส่ิงจูงใจเปนสวนท่ีทําใหพนักงานเต็มใจท่ีจะทํางาน แตตองอาศัยการเสริมสราง
ขวัญดวย เพื่อใหบุคคลมีความรูสึกที่ดีตองาน รูสึกรักงานผูกพันกับงาน การจูงใจดวยรางวัลตอบแทน เป
นการจูงใจเพื่อตอบสนองความตองการไดทุกระดับ โดยรางวัลตอบแทนที่ตีคาเปนเงินได สามารถ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานและความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยและรางวัลตอบแทนท่ีไมใชเงิน
จะตอบสนองความตองการข้ันสูงข้ึนไป 
 
 ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow) 
 ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว กลาววา ความตองการของคนเปนจุดเร่ิมตนข
องกระบวนการจูงใจและความตองการของคน มีขอสังเกตวา  
 1. คนเรามีความตองการท่ีไมส้ินสุดเม่ือไดรับการตอบสนองจากความตองการอยางหนึ่งแลว 
ก็จะเกิดความตองการอยางอ่ืนตอไมมีวันส้ินสุด  
 2. ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจะทําใหเกิดการจูงใจได แตถาความตองการที่ได
รับการตอบสนองแลวจะไมเกิดการจูงใจอีกตอไป  
 3. ความตองการของคนเปนลําดับข้ัน โดยตองเริ่มจากความตองการพื้นฐานท่ีจําเปนไปสู
ความตองการในระดับสูงข้ึน คนจึงจําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับข้ัน จึงจะ
พัฒนาความตองการในระดับสูงข้ึน ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว ผูบริหารสามารถจูง
ใจใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนและมีความสุขในการปฏิบัติหนาท่ี ดวยการนําทฤษฎีลําดับข้ันความ
ตองการของมาสโลว มาประยุกตใชไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, อารี พันธมณี, ลัทธิกาล ศรีวะรมย,      
ณกมล จันทรสม,สุพีร ล่ิมไทย, สมชาย หิรัญกิตติ, ชวลิต ประภวานนท และสุดดา เทียบจัตุรัส. 2541:  
109-110) 
 ข้ันท่ี 1 ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานท่ีจําเป
นตอการดํารงชีวิต เชน ความตองการน้ํา อาหาร อากาศ การพักผอนนอนหลับ ขับถาย ความตองการทาง
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เพศ คนจําเปนตองไดรับการตอบสนองดานรางกายอยางเพียงพอ จากน้ันจึงจะเร่ิมความตองการในขั้น    
ตอๆไปเพื่อสนองความตองการ องคการจึงตองอาศัยการจูงใจดวยการใหผลตอบแทนเพื่อใหรางกายสุข
สบาย เชน อาหาร เส้ือผา เคร่ืองนุงหม ของใชตางๆ บานพักท่ีอยูอาศัย การไดรับการเยียวยารักษาโรค 
และการมีสภาพแวดลอมท่ีดี บรรยากาศในการทํางานท่ีถูกสุขลักษณะอนามัย การตอบสนองดังกลาว
อาจจะออกมาในรูปของตัวเงินท่ีจายเปนคาตอบแทนหรือการจัดสวัสดิการใหกับพนักงาน 
 ข้ันท่ี 2 ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (security or safety needs) เปนความตองการในข้ัน
ท่ีสอง ซ่ึงคนมีความตองการความปลอดภัยในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หนาท่ีการงาน เชน มีความเปนอยู
ปลอดภัยจากการคุกคามเส่ียงภัย ทําใหไดรับความเจ็บปวด อันตรายท้ังรางกายและจิตใจตลอดจนมีหน
าท่ีการงานรายไดท่ีม่ันคงสมํ่าเสมอ มีสวัสดิการ มีบําเหน็จบํานาญ การท่ีผูบริหารจูงใจดวยการสราง
ความรู สึกไมหวาดระแวงเกรงกลัว แตเปนความรูสึกสบายใจปลอดภัยและมีความม่ันคงในการ
ปฏิบัติงาน ไมหวาดหวั่นท่ีจะโดนปลดออกจากงานโดยไมมีเหตุผลหรือไมไดรับความเปนธรรมให
พนักงานทุกคนรูสึกวามีหลักประกันความม่ันคงและปลอดภัยในหนาท่ีการงาน 
 ข้ันท่ี 3 ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (affiliation or acceptance need) ความตอง
การดานสังคมและความรัก (social and love need) เปนสวนหนึ่งของสังคม เม่ือบุคคลไดรับการ
ตอบสนองความตองการของรางกายใหเพียงพอ และมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยแลวก็จะพัฒนาความ     
ตองการความรักจากบุคคลรอบขาง ตองการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกของกลุมและครอบครัวตองการได
รับความเอาใจใส และเปนท่ีรักของเพื่อน การท่ีพนักงานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคการ ไดรับ
ความรักความอบอุนจาก  ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน มีความหวงใยดูแลชวยเหลือเอ้ืออาทรซ่ึงกัน
และกัน แสดงใหเห็นวา          ผูบริหารไดใหความสําคัญและตอบสนองความตองการดังกลาว การสราง
วัฒนธรรมองคการ โดยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เชน การใหพนักงานมีโอกาสพบปะสังสรรคและ
แลกเปล่ียนความรู รวมท้ังประสบการณ 
 ข้ันท่ี 4 ความตองการการยกยอง (esteem need) เปนความตองการไดรับความนับถือความมี
ช่ือเสียง เกียรติยศ เพื่อทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง บุคคลจึงพยายามทําส่ิงตางๆ ใหประสบ
ความสําเร็จจนเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน ทําใหเกิดความเช่ือม่ันวาตัวเองทําได การจูงใจประเภทนี้จึงไมใช 
เงินเดือน สวัสดิการ หรือความม่ันคง แตเปนการยอมรับความสามารถและใหโอกาสมีสวนรวมในการ
บริหารในกิจการ ผูบริหารอาจพิจารณามอบหมายงาน การเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงท่ีสูงข้ึน การมอบหมาย
ใหเปนตัวแทนองคการไปเขารวมประชุม เปนตน การกระทําดังกลาวแสดงวาผูบริหารไววางใจยอมรับ
ในความรูความสามารถ และเช่ือม่ันวาพนักงานสามารถทําไดดี 
 ข้ันท่ี 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (need for self-actualization) เปนความตองการที่
จะใชความสามารถสูงสุดท่ีตนมีอยู ทําในส่ิงท่ีสามารถจะทําได เชน ความตองการเปนเจาของกิจการ 
นักเขียนท่ีมีช่ือเสียง กลาววา ความตองการไดรับความสําเร็จ และสมหวังในส่ิงท่ีตนหวังโดยผูบริหาร
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สามารถจูงใจใหพนักงานรูถึงผลงานและความสําเร็จของตนเอง เชน จัดใหมีโครงการดีเดน การมอบ
รางวัล การชมเชย    การประกาศเกียรติคุณ ตอความสําเร็จของพนักงาน 
 อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว ไดกลาวถึง การจูงใจในลักษณะ
ของตัวเงินท่ีจายเปนคาตอบแทน หรือการจัดสวัสดิการ เนื่องจากมนุษยมีความตองการจะมีรายไดท่ีเป
นตัวเงิน จึงจะยอมทุมเทความพยายามและยอมเสียสละเวลาในการทํางาน เพื่อใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
เพราะฉะน้ันแรงจูงใจท่ีสําคัญ คือเงินท่ีจะใหเพิ่มข้ึน ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการจายเงินใหกับ
พนักงานเพื่อเปนการจูงใจในการทํางาน  
 การจูงใจดวยรางวัลท่ีเปนตัวเงิน (Money incentives) ผลตอบแทนท่ีเปนเงินในรูปแบบตางๆ 
จะเปนส่ิงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาท่ีอยางกระตือรือรน ท้ังนี้เพราะเปนส่ิงท่ีตอบสนองความตองการ
ทางดานรางกายของพนักงาน ความรูสึกปลอดภัยและความม่ันคง อาจเสริมสรางความตองการทางสังคม
ไดดวยการจายคาตอบแทนเปนเงิน จึงเปนส่ิงจูงใจท่ีสัมพันธกับงาน ทําใหพนักงานต้ังใจทํางานกระตือ  
รือรน ตั้งใจเสียสละทุมเททํางานอยางเต็มเวลา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานใหดีข้ึนได 
(อุษณีย จิตตะ-ปาโล และนุตประวีณ เลิศกาญจนวัติ, 2543, หนา 163) 
 
 ทฤษฎีความตองการของเฮอรเบิรก (Herzberg) 
 ทฤษฎีการจูงใจสุขอนามัย (Motivation hygiene theory) โดยแบงปจจัยจูงใจออกเปน 2 องค
ประกอบ ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541, หนา 112) 
 1. ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (motivation faction) หมายถึงแรงจูงใจในการทํางานทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ผลผลิตเพิ่มข้ึนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานปจจัยท่ีทําให
เกิดแรงจูงใจ ไดแก 
  1.1 การยกยอง (esteem) 
  1.2 การเล่ือนตําแหนง (promotion) 
  1.3 การใหโอกาสพัฒนาศักยภาพ (potential opportunity) 
  1.4 การใหความม่ันคง (safety) 
  1.5 การใหความใสใจ (care) 
 

  รางวัลตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน (Non-money incentive motivation) หมายถึง รางวัลตอบ
แทนตางๆ ท่ีองคการจัดให เพื่อตอบสนองความตองการดานเกียรติยศช่ือเสียงของบุคคล โดยท่ีไมใชเงิน 
เพราะฉะน้ัน ผูบริหารควรเลือกตอบสนอง ความตองการของบุคคลใหเหมาะสม 
  - การยกยอง (esteem) เปนท่ียอมรับวาบุคคลแตละคนชอบการยกยอง มากกวาการตําหนิ
หรือ     การลงโทษ เพราะการยกยองทําใหเกิดกําลังใจมีความรูสึกท่ีดี และเปนส่ิงจูงใจของบุคคลไดดี    
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ผูบริหารอาจยกยองพนักงานไดหลายลักษณะ เชน การชมเชยสรรเสริญตอหนาสาธารณชน การประกาศ
เปนพนักงาน    ดีเดน ลงประวัติการทํางานใหเห็นชัดเจน 
  - การเล่ือนตําแหนง (promotion) เชน พนักงานท่ีทํางานดี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ
เล่ือนตําแหนง ก็ควรไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนไป เชน ผูจัดการ หัวหนาฝายหัวหนา 
แผนก และไดรับสิทธิพิเศษ เชน มีส่ิงอํานวยความสะดวก รถประจําตําแหนง  
  - การใหโอกาสพัฒนาศักยภาพ (potential opportunity) ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงาน
มีโอกาสเพิ่มพูนความรูรวมทํางานกับผูเช่ียวชาญ ใหมีโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานขององคการ ให
ศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ เขารวมฝกอบรมการศึกษาตอ 
  - การใหความม่ันคง (safety) ผูบริหารหรือองคการควรทําใหพนักงานรูสึกถึงความมั่นคง
ท้ังรางกายและจิตใจ เชน มีอิสระในการทํางานตามขอบเขตของงาน มีหลักประกันความมั่นคงวาจะได
ทํางานตลอดไป และใหบําเหน็จเม่ือออกจากงาน 
  - การใหความใสใจ (care) ผูบริหารควรเอาใจใสพนักงานทุกคน ดวยการพบปะยิ้มแยมแจ
มใส ทักทาย ชมเชย ปลอบใจ และไววางใจ เปนตน ทําใหพนักงานรูสึกถึงคุณคาในความเปนสวนหน่ึง
ของ    องคการ การไดรับการยอมรับจะทําใหพนักงานซ้ึงใจและอุทิศตนในการทํางาน 
 2. ปจจัยสุขอนามัย (hygiene factor) ปจจัยท่ีปองกันไมใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพอใจในงาน
ท่ีทําไมใชปจจัยท่ีจูงใจ โดยตรงในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก 
  2.1 นโยบายแลการบริหารงานขององคการ 
  2.2 การบังคับบัญชา 
  2.3 ความสัมพันธระวางเพื่อนรวมงาน 
  2.4 อัตราคาจาง 
  2.5 ความม่ันคง 
  2.6 สภาพการทํางาน 
  ปจจัยสุขอนามัยกระตุ นทําใหบุคลเกิดความกระตือรือรนและพยายามทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นเม่ือตองการจูงใจผูบริหารควรมอบหมายงานท่ีทาทาย ใหบุคคลมีความมี
ความรับผิดชอบสูงข้ึน ตลอดจนใหเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน จะทําใหพนักงานทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกนหากขาดปจจัยสุขอนามัย อาจกอใหเกิดความไมพอใจแกพนักงานไดเชน การนัดหยุด
งานของพนักงาน เพื่อเรียกรอง   คาจางแรงงาน ผูบริหารจึงจัดใหมีโครงการดานผลประโยชนพิเศษตางๆ 
เพื่อใหพนักงานพึงพอใจ ทฤษฎี  จูงใจของเฮอรเบิรก ไดศึกษาจนมีความเช่ือวาความตองการดานการจูง
ใจจะประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรง งานท่ีมีความทาทายกอใหเกิดความรูสึกท่ีดี เกี่ยวกับ
ความสําเร็จของงาน เกิดความรับผิดชอบ มีความรูสึกกาวหนาไดรับการยกยอง และเกิดความเพลิดเพลิน
ในงาน โดยพัฒนาเพิ่มพูนเนื้อหาของงาน(job-enrichment) ใหมีคุณคาการปรับปรุงงานและออกแบบงาน
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ใหม จะทําใหงานตางๆมีความมากมายข้ึน ทาทายความสําเร็จมีการยอมรับใหรับผิดชอบงานท่ีสําคัญ 
และสงเสริมใหบุคคลโตข้ึน ซ่ึงจะมีผลตอการจูงใจเปนอันมาก ในเวลาเดียวกันสําหรับความเขาใจ
เกี่ยวกับปจจัยท่ีจะมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของพนักงานตกตํ่าน้ัน ผูบริหารควรเพ่ิมความ
ระมัดระวังปองกันมิใหเกิดการมองขามไมสนใจ จนกลายเปนปญหากระทบตอขวัญและกําลังใจผูทํางาน 
การจูงใจดวยงาน อาจกระทําไดดวยการหมุนเวียนงาน (job rotation) การจัดใหทํางานเปนกลุม 
(teamwork) และการออกแบบงาน(job design) (ศิริวรรณ เสรีรัตน ; และคณะ.  2541: 140) 
 
 ทฤษฎีของแมคเกรเกอร (McGregor) 
 แมคเกรเกอร ใหแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมงานในองคการเพ่ือใหเกิดความรวมมือ
สูงสุด โดยใชทฤษฏี X และควบคุมงานแบบใหมเปนทฤษฏี Y ท้ังสองทฤษฏีนี้มีสมมติฐานท่ีตรงกันขาม 
 1. ทฤษฏี X 
  1.1 คนสวนใหญนิสัยไม ชอบทํางาน และพยายามหลีกเล่ียงการทํางานทุกอยางเทาท่ีจะ
หลีกเล่ียงได 
  1.2 โดยปกติคนไมชอบทํางาน การท่ีจะทําใหคนทํางานจะตองใชวิธีการบังคับควบคุม 
การส่ังการใชใหทํา แนะนํา ช้ีนํา ขมขู และตองนําวิธีการลงโทษมาใช เพื่อใหเกิดความเกรงกลัวคนจึงจะ
ทํางานนั้นให และใชเทคนิคการจูงใจดวยวิธีตางๆ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ 
  1.3 คนเรามักจะพยายามเล่ียงงาน พยายามท่ีจะปดความรับผิดชอบ หลีกเล่ียงความ
รับผิดชอบ จะทํางานเทาท่ีไดรับคําส่ังทํานั้น มีความทะเยอทะยานกระตือรือรนตอการทํางานเพียงเล็ก    
นอย แตก็ตองการความม่ันคงและความปลอดภัยในอาชีพ 
 2. ทฤษฏี Y 
  2.1 การใชแรงกายและแรงสมองทํางานถือเปนเร่ืองธรรมดา เหมือนกับการเลนหรือ
พักผอน เพราะการทํางานเปนแหลงท่ีมาของความพึงพอใจหรือการลงโทษก็ได โดยท่ัวไปคนเรามีความ
ขยันหม่ันเพียรไมเกียจคราน 
  2.2 คนเรายอมมีความรับผิดชอบและมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยพ้ืนฐานของมนุษยมีความ
รวมมือสนับสนุน 
  2.3 การควบคุม หรือการบังคับจากภายนอกไมใชวิธีการที่ดี สําหรับการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค มนุษยทุกคนยอมจะทํางานดวยความเปนตัวของตัวเอง จนบรรลุความสําเร็จ มีความคิด
ริเร่ิมทํางานดวยตัวเอง ถาหากไดรับการจูงใจอยางถูกตอง  
  2.4 การสรางความผูกพันตอวัตถุประสงคขององคการดวยการใหรางวัลตามความสําเร็จ
แหงผลงานของแตละบุคคล จะสามารถอํานวยใหเกิดผลการปฏิบัติหนาท่ีไดโดยตรงตอ วัตถุประสงค
ขององคการ 



 
 

26 

  2.5 บุคคลที่อยูในองคการสามารถแสดงความคิดเห็นเพียงบางสวนเทานั้น ปกติคนเรา
พัฒนาตัวเองอยูเสมอและพัฒนาวิธีการทํางานอีกดวย 
  2.6 ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคคล มีสวนสัมพันธกับความเฉลียวฉลาด 
ประสบการณและความคิดสรางสรรคตอการแกไขปญหาองคการ และมีใจกวางพอท่ีจะใหคนอ่ืนเขามา
มีสวนรวมในการทํางานอยางจริงจังอีกดวย (ธงชัย สันติวงษ.  2545:  232-237) 
 
 ทฤษฎีการบริหารโดยวัตถุประสงคของปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker) 
 การบริหารโดยวัตถุประสงค (management by objective) หรือเรียกวา MBO เปนรูปแบบการ
บริหารโดยการใชอํานาจปกครองตนเอง ปเตอร ดรักเกอร กลาวไววา “การบริหารงานโดยวัตถุประสงค
และการใหอํานาจปกครองควบคุมตนเอง แนวความคิดนี้นําความรูดานการจูงใจ และพฤติกรรมศาสตร
มาผสมผสานกัน” ขอสมมติฐานของการบริหารแบบนี้ไดแก (พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, 2545, หนา 36) 
 - ผูใตบังคับบัญชาจะปฏิบัติงานดวยดี เม่ือรูถึงเปาหมายของการปฏิบัติงาน 
 - ผูใตบังคับบัญชาตองการท่ีจะเขารวมในการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อนําไป
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 - ผูใตบังคับบัญชาตองการเคร่ืองช้ีบางอยางท่ีจะบอกใหรูถึงผลการปฏิบัติงาน 
 - ผูใตบังคับบัญชาตองการไดรับการยกยอง ความกาวหนา และความรูเกี่ยวกับความสําเร็จของ
งาน 
 - ตองกําหนดเวลาใหแนนอน ดังนั้นผูบังคับบัญชาตองรวมกันกําหนดเปาหมาย 
 - ตองสามารถวัดไดโดยทางตรงและทางออม เชน ในกรณีของขวัญและกําลังใจอาจดูจากอัตรา
การขาดงาน การลาออกจากงาน 
 - ตองมีหนทางท่ีจะทําใหสําเร็จ 
 ท้ังนี้มีหลักการคือ ยึดวัตถุประสงคเปนหลักวัดความสําเร็จ โดยพิจารณาจากผลงานเปนหลัก
เนนการทํางานเปนทีม เนนความคิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานจะตองมีการวางแผน
ควบคุมอยางมีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน  
 
 การกําหนดวัตถุประสงค 
 - ตองกําหนดข้ึนในทุกระดับขององคการ ใหสอดคลองกันนับต้ังแตเปาหมายยอยขององคการ
ที่ถูกกําหนดข้ึนมา 
 - ตองมีสวนเอื้ออํานวยตอเปาหมายของบุคลากรดวย เชน เพิ่มความรูความสามารถตองมีทางท่ี
จะทําสําเร็จ การบริหารงานโดยวัตถุประสงค นอกจากจะสามารถตอบสนองความตองการดานเกียรติยศ
ช่ือเสียงแลวยังตอบสนองดานความสําเร็จในชีวิต เพราะวัตถุประสงคเปนมาตรฐานในการวัด
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ความสําเร็จไดอยางดี การบริหารแบบน้ี นับวาเปนการบริหารท่ีเปนรางวัลตอบแทนอยู ในตัวแลว 
สามารถจูงใจในการทํางานเปนอยางดี ผูบริหารควรใหความสําคัญยิ่งในการจูงใจใหการทํางานนั้นมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจ ซ่ึงเปนเสมือนเคร่ืองกระตุนใหเกิดพลังในการทํางาน ให
พนักงานสามารถสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชนตอองคการสูงสุด 
 
 ทฤษฎีตองการความสําเร็จของแมคเคลแลนด (McClelland) 
 ทฤษฎีตองการความสําเร็จของ แมคเคลแลนด (The need to achieve theory) เปนทฤษฎีท่ี     
กลาววา “มนุษยทุกคนตางมีความตองการเหมือนกัน เพียงแตมีขนาดมากนอยตางกันเทานั้น” ความตอง
การนี้แบงออกเปน 3 กลุมใหญ คือ (พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล, 2545, หนา 39) 
 1. ความตองการความสําเร็จ (need for achievement: nAch) เปนความตองการที่จะบรรลุผล
สําเร็จในงานท่ีมีความทาทาย และการบรรลุมาตรฐานของงานท่ีทําไดอยางดี(excellence)โดยท่ัวไปแล
วบุคคลมีความตองการความสําเร็จในงานสูง หรือสรางสถานการณแขงขันใหกับตัวเอง เพื่อทํางานให
บรรลุผลสําเร็จดวยความพยายามของตนเอง และตองการไดรับผลจากการทํางานน้ันในทันทีดวย และ
บุคคลท่ีมีความตองการเชนนี้ มักหลีกเล่ียงงานท่ีมีจุดหมายท่ีเปนไปไมไดหรือยากเกินไป เนื่องจากมี
ความเสี่ยงตอความลมเหลว นอกจากนั้นบุคคลประเภทนี้ยังมีความคิดสรางสรรคการสรางนวัตกรรม
ใหมๆจึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา โดยท่ัวไปจะมีคนเพียงประมาณ 10% ขององคการที่มีวามตอง
การความสําเร็จสูง ผูบริหารจึงจัดส่ิงจูงใจเหลานี้ดวยงานท่ีทาทายสามารถบรรลุผลได และมีผลยอนกลับ
ทันที แมวาบุคคลประเภทนี้จะมีแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ผูบริหารก็พึงใหความสําคัญกับ 
ปจจัยภายนอก (extrinsic motivation) 
 2. ความตองการอํานาจ (need for power: nPow) เปนความตองการที่มีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน
และสามารถควบคุมสถานการณได อํานาจนี้มีสองลักษณะคือ อํานาจเชิงสวนตัว (personal power)       
เปนอํานาจท่ีตองการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ตองการใหคนอ่ืนภักดีตอตนเองเปนการสวนตัวไมใชเพื่อ
องคการ บางคร้ังอาจทําใหจุดหมายขององคการถูกทําลายลงได อีกลักษณะหนึ่งคือ อํานาจเชิงสถาบัน 
(institutional power) เปนอํานาจท่ีมุงทํางานรวมกับผูอ่ืนในการแกปญหาเพ่ือบรรลุจุดมุงหมาย ขององค
การ เปนบุคคลท่ีพยายามปฏิบัติงาน และอุทิศตนเพ่ือองคการ จึงเปนบุคคลท่ีผูบริหารพึงสงเสริมใหมี    
ตําแหนงท่ีสําคัญ เพื่อใหมีอิทธิพลตอการใชความพยายามของคนอ่ืนดวย 
 3. ความตองการความสัมพันธ (need for affiliation: nAff) เปนความตองการความอบอุนและ
ความเปนมิตรกับคนอ่ืน จึงมักจะแสดงออกโดยหวังจะใหไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนหวังจะไดรับน้ําใจ
จากคนอ่ืน จึงพยายามทําตนใหสอดคลองกับความตองการ และความอยากไดของคนอ่ืน แมคเคลแลนด 
วิเคราะหบุคคลท่ีมีความตองการสามกลุมนี้ บุคคลท่ีตองการความสําเร็จมักจะทําเพื่อตนเองมากกวาเพื่อ
คนอ่ืนหรือองคการ จึงอาจมีปญหากับคนอ่ืน และการรอรับผลตอบแทนจากการทํางาน และในกรณีคน
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ท่ีตองการอํานาจเชิงสวนตัวสูง ก็มักจะใหคนอ่ืนทําอะไรเพื่อประโยชนตนเอง และคนท่ีมีความตองการ
ความสัมพันธกับคนอ่ืนสูง ก็มักมีจุดออนในการบริหาร คือมักจะคํานึงถึงความสัมพันธสวนบุคคล มา
กกวาการบรรลุจุดมุงหมายขององคการบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงทางบริหารมากกวาลักษณะ
อ่ืน คือคนท่ีมีอํานาจเชิงสถาบันสูงเนื่องจากสามารถประสานความรวมมือกับคนอ่ืนเพื่อทํางานใหบรรลุ
เปาหมายได 
 
 2.2 ขอหลีกเล่ียงในการสรางแรงจูงใจ 
 แมวาการจูงใจจะเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาขององคการแต
การนําทฤษฎีการจูงใจไปใชก็ยังตองใหเหมาะสมกับแตละบุคคล เพราะแตละบุคคลมีแรงจูงใจในการ
ทํางานท่ีแตกตางกันออกไป ผูบริหารควรตองคํานึงถึงดังนี้ (กอรปเชษฐ ตยัคคานนท.  2533:  195-201) 
 1. อยาดูถูกผูใตบังคับบัญชา มนุษยทุกคนคงไมมีใครชอบท่ีจะใหผูอ่ืนกลาวหาวาเปนคนโง
ถึงแมวาตัวเองยังสงสัยในเร่ืองนี้ก็ตาม เพราะโดยทั่วๆ ไปแลวผูบริหารสามารถตําหนิผูใตบังคับบัญชา
โดยใชคําอ่ืนไดมากมาย แตอยาใชคําท่ีดูถูกเพราะจะทําลายความคิดสรางสรรค 
 2. อยาวิจารณหรือนินทาผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งคนใดตอหนาผูอ่ืน การนินทาลับหลังจะมี
ผลเสียท้ังส้ิน เกิดการเก็บกดกับคนท่ีถูกนินทา ยิ่งถาเปนการนินทาวากลาวผูใตบังคับบัญชาตอหนาผูใต
บังคับบัญชาคนอ่ืนดวยแลว ยิ่งทําใหเกิดความเครียดและไมสามารถสรางแรงจูงใจไดเลย 
  3. อยาลืมใหความสนใจผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารไมจําเปนจะตองอุทิศเวลา
ท้ังหมดหรือสวนใหญใหผูใตบังคับบัญชา ขอเพียงแตทําอยางสมํ่าเสมอ และท่ีสําคัญควรใหความสนใจ
แกพนักงานในบางส่ิงบางอยาง ท่ีพวกเขาคาดไมถึงทําใหรูสึกถึงความหวงใย  
 4. อยาทําใหผูใตบังคับบัญชาคิดวาผูบริหารสนใจแตประโยชนสวนตัวเทานั้น มนุษยทุกคนย
อมนึกถึงอนาคตของตน อยาสงความรูสึกไปยังผูใตบังคับบัญชาวาเปนคนเห็นแกตัว และพยายามใชพวก
เขาเพื่อประโยชนสวนตน เมื่อผูใตบังคับบัญชาคิดเชนนี้จะทําใหท่ีทํางานไมเกิดแรงจูงใจ 
 5. อยาแสดงความเสนหาหรือลําเอียงกับคนใดคนหนึ่งท่ีมีความชอบพอเปนสวนตัวเพราะจะ
ทําใหพนักงานคนอ่ืนๆ เกิดความเบ่ือหนายเกลียดชัง และตอตานในการทํางานทันที 
 6. อยาลืมใหความเจริญกาวหนาแกผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารควรทําตัวเปนผูพยายามตอสู 
เพื่อผูใตบังคับบัญชาถาเขามีความพรอมและความเหมาะสม อยาพยายามฉุดร้ังใหอยูท่ีเดิมดวยการเหนียว
ร้ัง เชน ไมเล่ือนตําแหนงใหเม่ือมีความเหมาะสม 
 7. อยาไดชิงดีชิงเดนกับผูใตบังคับบัญชา ในความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาทุกคนไมมีใคร
ชอบท่ีจะเห็นผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของตนเองมาชิงดีชิงเดนกับพวกตน ไมวาจะโดยพยายาม
แสดงฝมือ      แขงกับลูกนองวาเจานายทํางานเกงรูมากกวาลูกนอง เพราะศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของคนเปนส่ิง
สําคัญกวาเหตุผลและทุกคนตองปกปอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานอาชีพ ถาผูบริหารใหเกียรติใหความรู
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สึกท่ีเช่ือม่ันในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ก็เทากับผูบริหารไดจูงใจใหพวกเขาไดทํางานเปน   
อยางดีท่ีสุด 
 8. อยาไดละท้ิงมาตรฐาน การท่ีผูบริหารมีมาตรฐานตํ่ากวาท่ีควรจะเปน จะทําใหคนอ่ืนๆใน
องคการขาดความเช่ือถือและกระตือรือรน ดังสถาบันวิจัยแหงสหรัฐอเมริกากลาววาสมรรถภาพและ
มาตรฐานท่ีต่ําเกินไปของเพื่อนรวมงาน สามารถทําลายความกระตือรือรนของผูปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน
สูงกวาลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคนท่ีไมมีคุณสมบัติเหมาะสม ไดรับตําแหนงท่ีสามารถใหคุณใหโทษ
หรือกีดกันความคิดใหมๆ เปนเร่ืองพบเห็นอยูเสมอ ท่ีฝายบริหารไดทําลายคนบางคนไปขณะท่ียกคน
บางคนข้ึน และคนๆนั้นไมมีมาตรฐาน และความสามารถพอกับตําแหนงอันสูงสงนั้น ฉะนั้นถาคนไมมี
คุณสมบัติเหลานี้ ยังคงอยูใน  ตําแหนงสําคัญๆตอไปความเสียหายและสูญเสียยอมเกิดข้ึนกับองคการเป
นลูกโซอยางไมมีท่ีส้ินสุด 
 9. อยาโลเลในการตัดสินใจ ผูบริหารที่มีการตัดสินใจอยางเฉียบขาด จะเปนผูบริหารท่ีมี
ความสําเร็จในการทํางานอยางยิ่ง กลาวคือ ส่ิงท่ีผูบริหารไมพึงกระทําดังท่ีกลาวขางตนท้ังหมดนั้นจะทํา
ใหผูบริหาร ไมตาบอด หูเบาในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา และถาหากพบวาผูบริหารกระทําในส่ิงท่ีไมพึง
ประสงคท้ัง  9   ขอนี้แลวก็คงจะเปนผูบริหารที่ไมดี หรืออาจไมไดรับการสนับสนุนจากผูใตบังคับบัญชา
เทาท่ีควร  
 

3. พฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior) 
 พฤติกรรมองคการเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลใน
องคกร จึงมีการศึกษาเร่ืองเจตคติและพฤติกรรมวาสามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลง และบริหารจัดการ
ใหเกิดประสิทธิผลไดอยางไร  พฤติกรรมองคการชวยใหสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในองคการไดอยางถูกตองแมนยํามากข้ึน  ตลอดจนสามารถท่ีจะบริหารจัดการกับพฤติกรรม
เหลานี้เพื่อใหเกิดผลดีตอบุคคลและองคการไดอยางไร 
 

   3.1 ขอบเขตและความหมายของพฤติกรรมองคการ 
 พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior หรือเรียกยอวาOB)  “เปนสาขาวิชาท่ีมีทฤษฎี 
วิธีการและหลักการซ่ึงไดมาจากศาสตรหลายแขนงวิชาดวยกัน เพ่ือใชในการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูของ
บุคคล รวมท้ังปฏิสัมพันธระหวางบุคคลท่ีปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเปนภาพรวม
ระดับองคการ มีการวิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมภายนอกตอองคการโดยเฉพาะสงผล
ตอทรัพยากรมนุษย ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ” (Gibson;  et.al. 1997) 
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 นิยามพฤติกรรมองคการจึงมีลักษณะ ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก 
 1. พฤติกรรมองคการ เปนพฤติกรรมของมนุษยท่ีเกิดข้ึนในองคการแบงเปน 3 ระดับคือ 
  1.1  พฤติกรรมมนุษยในระดับบุคคล 
  1.2  พฤติกรรมมนุษยในระดับกลุม     
  1.3  พฤติกรรมมนุษยในระดับองคการ 
 2. พฤติกรรมองคการ เปนการผสมของศาสตรแขนงตาง ๆ โดยอาศัยหลักการ รูปแบบ ทฤษฎี
และวิธีการของศาสตรเหลานั้น วิชาพฤติกรรมองคการจึงไมมีศาสตรท่ีเปนพื้นฐานของตนเองเฉกเชน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป   
 3. พฤติกรรมองคการ  เปนวิชาท่ีมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยใน
องคการ เชน เจตคติ การรับรู ความสามารถในการเรียนรู และเปาหมายท่ีบุคคลมีตอองคการ 
 4. พฤติกรรมองคการ  เปนสาขาวิชาท่ีเนนการปฏิบัติเปนสําคัญ (Performance oriented) เชน 
เพราะเหตุใดผลการปฏิบัติงานจึงตํ่า (หรือสูง)  ถาตองการเพ่ิมผลงานสูงข้ึนจะตองทําอยางไร จะใชวิธี
ฝกอบรมในระหวางปฏิบัติงาน (On-the-job training) ชวยไดหรือไม 
 5. ใหการยอมรับวาส่ิงแวดลอมภายนอกมีผลกระทบอยางมากตอองคการ  
 6. พฤติกรรมองคการมีแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนผลจากการวิจยัท่ีมีความ
นาเช่ือถือเกิดข้ึนมากมาย 
 7. จุดเดนของสาขาวิชาพฤติกรรมองคการท่ีมุงเนนการประยุกตใช (Applications orientation) 
จึงสามารถใหคําตอบท่ีชัดเจนตอคําถามตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงภายในองคการ 
 นิยามที่สอง ไดใหความหมายพฤติกรรมองคการ (OB) วา “เปนสาขาวิชาหนึ่งท่ีพยายามศึกษา
คนหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากบุคคล กลุมบุคคลและโครงสรางท่ีมีตอพฤติกรรมภายในองคการ ท้ังนี้เพื่อ
นําความรูท่ีไดดังกลาวมาปรับปรุงการดําเนินงานขององคการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน” (Robbins. 
1998) 
 จากนยิามนี้สรุปไดวา  
 1. พฤติกรรมองคการเปนสาขาวิชาหน่ึง ซ่ึงบงช้ีถึงความเช่ียวชาญที่มีองคความรูรวมกัน   
 2. ทําการศึกษาคนควาเกีย่วกับอะไร คําตอบคือ ศึกษาคนควาเพื่อหาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในองคการซ่ึงแบงออกได 3 ระดับ คือ ระดบับุคคล ระดับกลุมและระดบัโครงสราง 
 3. ความรูท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมองคการท้ัง 3 ระดับดงักลาว นํามาเพื่อใชในการทําให
การดําเนนิงานขององคการมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน   
 ดังนั้นตามนิยามหลังนี้สรุปไดวา พฤติกรรมองคการจึงเปนการศึกษาวา คนทําอะไรในองคการ
บาง และพฤตกิรรมของคนดังกลาวสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในองคการอยางไร เนื่องจาก
พฤติกรรมองคการสวนใหญเกี่ยวกับสถานการณของการทํางาน ดังนัน้ประเดน็ของพฤติกรรมท่ีมัก
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กลาวถึงไดแก งาน  พฤติกรรมการทํางาน การขาดงาน การลาออกจากงาน การสรางผลผลิต การ
ปฏิบัติงานของมนุษย และการบริหารจัดการ เปนตน 
 
 3.2 ศาสตรท่ีเก่ียวของกับวิชาพฤติกรรมองคการ (Contributing disciplines to the OB field) 
 วิชาพฤติกรรมองคการเปนศาสตรประยุกตดานพฤติกรรม ท่ีมีพื้นฐานความรูดานพฤติกรรม
จากสาขาวิชาอ่ืนหลายแขนงวิชาไดแก สาขาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยา และ
รัฐศาสตร 
 1. วิชาจิตวิทยา (Psychology) 
  จิตวิทยาเปนศาสตรท่ีชวยในการอธิบาย การวัดถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในคน
และสัตว ศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมองคกร เชน การเรียนรู การรับรู  บุคลิกภาพ ภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิผล 
ความตองการและการจูงใจ  การวัดเจตคติ การจัดรูปแบบงาน และความเครียดในงาน เปนตน 
วิชาสังคมวิทยา (Sociology) 
  นักสังคมวิทยามุงศึกษาพฤตกิรรมมนุษยเม่ืออยูในระบบสังคม (Social system) วาแตละ
บุคคลมีบทบาทของตนอยางไร วิชาสังคมวทิยาจึงศึกษาคนควาถึงความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆ ท่ีมี
ตอกัน มีหลายหัวขอของวิชาพฤติกรรมองคการท่ีเปนผลงานของนักสังคมวิทยา เชน พลวัตของกลุม 
(Group dynamics) การออกแบบทีมงาน วัฒนธรรมองคการ โครงสรางและทฤษฎีองคการแบบทางการ   
เทคโนโลยีองคการ การส่ือสาร อํานาจ ความขัดแยง และพฤติกรรมระหวางกลุม 
 2. วิชาจิตวิทยาสังคม (Social psychology) 
  วิชาจิตวิทยาสังคมเปนแขนงหน่ึงของจิตวทิยา โดยการหลอมรวมแนวคิดสําคัญทาง
จิตวิทยาและสังคมเขาดวยกนั  มีประเดน็ท่ีมุงเนนคือการใชอิทธิพลระหวางกันของบุคคลวา ทําอยางไร
จึงกอใหเกดิการยอมรับและลดอุปสรรคตอกันใหนอยลง มีประเด็นสําคัญท่ีนักจิตวิทยาสังคมใหแกวิชา
พฤติกรรมองคการ ไดแก เทคนิคการวัดและการประเมินดานเจตคติ รูปแบบการส่ือสาร  เทคนิคการใช
กิจกรรมกลุมเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล รวมท้ังกระบวนการตัดสินใจโดยกลุม เปนตน 
 3. วิชามานุษยวิทยา (Anthropology) 
  มานุษยวิทยาเปนวิชาท่ีศึกษาถึงสังคมในแงเกี่ยวกับมนุษยและกิจกรรมของมนุษย ผลงาน
ของนักมานุษยวิทยาทางดานวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ชวยใหเราสามารถเขาใจเร่ืองคานิยม เจตคติ 
ตลอดถึงความแตกตางระหวางบุคคลของประเทศตาง ๆ และระหวางบุคคลตาง ๆ ในองคการไดดีข้ึน  
 4. วิชารัฐศาสตร (Political science) 
  เปนวิชาท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลและกลุมบุคคลท่ีอยูภายใตสภาวะแวดลอมเชิง
การเมือง  โดยมีหัวขอประเดน็ท่ีเกีย่วของ ไดแก เร่ืองโครงสรางของความขัดแยง การจัดสรรอํานาจ 
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ตลอดจนการศึกษาถึงวิธีการท่ีบุคคลใชอํานาจของตนไปในแนวทางเพ่ือประโยชนสวนตัว  พฤติกรรม
องคการจําเปนตองศึกษาอยางมีระบบ 
 วิธีการเชิงระบบ ใหความสําคัญตอขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงตาง ๆ ท้ังนี้วธีิการเชิงระบบมาจาก
ฐานความเช่ือท่ีวา พฤติกรรมมิใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยบังเอิญ แตเกิดข้ึนเพื่อมุงไปสูเปาหมายท่ีคนนัน้เช่ือ  
 ดังนั้นถาเราสามารถเขาใจไดวา บุคคลน้ันรับรูสถานการณขณะน้ันอยางไร และประเด็นใดท่ี
เปนเร่ืองสําคัญท่ีสุดตอเขาแลวยอมชวยใหเราคาดหมายพฤติกรรมของผูนั้นไดดีข้ึน   
 นอกจากนี้ความแตกตางระหวางบุคคล ยังเปนประเดน็สําคัญท่ีทําใหตีความสถานการณ
เดียวกันออกมาไมเหมือนกัน คุณลักษณะพ้ืนฐานเฉพาะตัวของแตละคนจึงมีความสําคัญมาก เพราะชวย
ใหทํานายพฤติกรรมของผูนั้นไดงายข้ึน   
 โดยสรุป การศึกษาพฤติกรรมอยางมีระบบ คือ การแสวงหาความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีมีพื้นฐานรองรับดวยหลักฐานท่ีเปนวิทยาศาสตร ตอพฤติกรรมนั้น ในขณะท่ีการใช
วิธีการแบบหยั่งรู แมจะมีโอกาสถูกตองอยูบางก็ตาม แตไดมาจากเร่ืองของความรูสึกโดยไมจําเปนตองมี
ขอสนับสนุนท่ีมาจากการศึกษาคนควาหรือการวิจัยแตอยางใด 
 
 3.3 การศึกษาพฤติกรรมองคการจากภารกิจของผูบริหาร 

 ในการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจของผูบริหาร นั้น นักวิชาการดานพฤติกรรม
องคการแตละคนใหความเห็นแตกตางกัน มีทัศนะมุมมองสําคัญท่ีขอนํามากลาวในท่ีนี้ 4 ทัศนะดวยกัน 
ดังนี้ 
 1.  แนวคิดของฟาโย (Henri Fayol) ท่ีมองภารกิจของผูบริหารโดยอิงกับงานท่ีเปนหนาท่ีทาง
บริหาร (Management fuctions) ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1 หนาท่ีดานการวางแผน (Planning) ซ่ึงครอบคลุมถึงการกําหนดเปาหมายการสรางกล
ยุทธ  และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการประสานงานท่ีดี เปนตน 
  1.2 หนาท่ีดานการจัดองคการ (Organizing) ไดแก การกําหนดงานท่ีทํา ระบุผูปฏิบัติงาน 
การจัดแบงงานออกเปนกลุม ระบุผูตองรับผิดชอบตัดสินใจและบังคับบัญชา เปนตน 
  1.3 หนาท่ีดานการนํา (Leading) ประกอบดวยการจูงใจผูใตบังคับบัญชา การกํากับดูแล
ผูอ่ืน การเลือกชองทางส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด และการแกไขปญหาความขัดแยง เปนตน 
  1.4 หนาท่ีดานการควบคุม (Controlling) ไดแก การกํากับกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหแนใจวา
ไดดําเนินไปตามแผน มีส่ิงท่ีผิดพลาดตองแกไขนอยท่ีสุด 
 2.  แนวคิดของมินซเบอรก (Henry Mintzberg) ท่ีมองภารกิจของผูบริหารจากบทบาทดาน
บริหาร (Managerial roles) ซ่ึงแบงเปน 3 บทบาทหลักและสามารถแยกออกเปน 10 บทบาทยอย ไดแก 
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  2.1 บทบาทดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal role) แบงออกตามการปฏิบัติ
ภารกิจ เปน 3 บทบาทยอย  ไดแก 
   2.1.1 บทบาทการเปนหัวหนาหนวยงาน (Figurehead)  ซ่ึงทําหนาท่ีเปนตัวแทนใน
การปฏิบัติภารกิจประจําตาง ๆ ตามกฎหมาย และทางสังคมในนามหนวยงาน 
   2.1.2 บทบาทการเปนผูนํา (Leader) ตองจูงใจและกําหนดทิศทางแกผูใตบังคับบัญชา 
   2.1.3 บทบาทการเปนตัวแทนติดตอ (Liaison)  ซ่ึงตองสรางและรักษาเครือขายกับ
ภายนอก 
  2.2 บทบาทดานสารสนเทศ (Informational role) สามารถจําแนกออกเปนบทบาทยอยได 
3 บทบาท  ไดแก 
   2.2.1 บทบาทการเปนผูกํากับดูแล (Monitor) ทําหนาท่ีรับขอมูลขาวสารตาง ๆ จาก
แหลงภายนอก เปนศูนยกลางของสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองคการ 
        2.2.2 บทบาทการเปนผูเผยแพรขาวสาร (Disseminator)  ไดแก บทบาทการถายทอด
ขอมูลขาวสารจากภายนอก หรือจากบุคคลภายในใหแพรกระจายถึงสมาชิกท่ัวท้ังองคการ 
         2.2.3 บทบาทการทําหนาท่ีโฆษก(Spokesperson) ทําหนาท่ีเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
แผนงาน นโยบาย การปฏิบัติงานและผลงานขององคการออกสูภายนอก และเปนปากเสียงแทนองคการ 
  2.3 บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional role)  ประกอบดวย 4 บทบาทยอย ดังนี้ 
   2.3.1 บทบาทเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  เพ่ือแสวงหาโอกาสใหม ๆ จาก
ภายนอกใหแกองคการ  รวมท้ังเปนผูริเร่ิมใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนแกองคการ 
   2.3.2 บทบาทเปนผูแกปญหาอุปสรรค (Disturbance handler)  เปนผูรับผิดชอบใน
การแกไขเม่ือองคการประสบปญหาและภาวะท่ีไมคาดหมาย 
   2.3.3 บทบาทการเปนผูจัดสรรทรัพยากร (Resource allocator) โดยเปนผูตัดสินใจ
และอนุมัติทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินการขององคการ 
   2.3.4 บทบาทการเปนผูเจรจาตอรอง (Negotiator)  โดยการทําหนาท่ีเปนตัวแทนใน
การเจรจาตอรองตาง ๆ ในฐานะตัวแทนองคการ 
              3. แนวคิดของเคทซ (Robert Katz) มองภารกิจของผูบริหารตามทักษะดานบริหาร 
(Managerial skills) ซ่ึงประกอบดวยทักษะสําคัญ 3 ดานดังนี้  
  3.1 ทักษะดานงานเทคนิค (Technical skills)  เปนความสามารถในการประยุกตความรู
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานลงสูการปฏิบัติ 
  3.2 ทักษะดานมโนทัศน (Conceptual skills)  ซ่ึงเปนความสามารถดานความคิดและ
สติปญญา ในการมองเห็นภาพรวมของงาน  โดยสามารถวิเคราะหเห็นความสัมพันธขององคประกอบ
ยอยตาง ๆ และสามารถในการวินิจฉัยทางเลือกในการแกปญหาไดดี 
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  3.3 ทักษะดานมนุษย (Human skills)  เปนความสามารถในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนมี
ความสามารถในการเขาใจและจูงใจตอผูรวมงานท้ังเปนรายบุคคลและกลุมบุคคล 
  เคทซไดเสนอความสัมพันธของทักษะกับระดับของการบริหาร  โดยอธิบายวา ทักษะดาน
งานเทคนิคมีความจําเปนมากตอการเปนผูบริหารระดับลาง  เพราะตองจัดการกับปญหาท่ีเปนรูปธรรม  
ในขณะท่ีผูบริหารระดับสูงตองใชทักษะดานมโนทัศนสูง  เนื่องจากตองตัดสินใจโดยมองภาพรวมท่ีตอง
เขาใจความซับซอนขององคการไดดี  สวนทักษะดานมนุษยซ่ึงเปนการประยุกตใชหลักของพฤติกรรม
องคการนั้น มีความสําคัญตอผูบริหารทุกระดับ   
 4.   แนวคิดของลูเธนส (Fred Luthans) มาจากงานวิจัยเพ่ือหาวาผูบริหารที่มีประสิทธิผล และ
ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจากกลุมตัวอยาง 450 คน ไดปฏิบัติภารกิจอะไรบาง ผลการวิจัยนี้พบวา 
ผูบริหารเหลานี้มีภารกิจท่ีปฏิบัติในลักษณะกิจกรรมดานการบริหาร (Managerial activities) 4 ดานดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมการบริหารงานตามหนาท่ีเดิม (Traditional management)  เชน  การวางแผน  
การตัดสินใจ  และการควบคุม 
  4.2 กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่ือสาร (Communication)  ไดแก การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ท่ีเปนงานประจํา  และการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับดานเอกสาร 
  4.3 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human resource management)  ไดแก  การจูงใจ  
งานดานวินัย  การบริหารความขัดแยง  การจัดอัตรากําลัง และการฝกอบรม 
  4.4 กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสรางเครือขาย (Networking)  ไดแก  กิจกรรมดานสังคม  
กิจกรรมเชิงการเมือง (Politicking) และการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก 
 ผลการวิจัยของลูเธนสชวยใหเราไดเขาใจวา ผูบริหารเหลานี้ไดใชปริมาณเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมท้ังส่ีดานดังกลาวในสัดสวนอยางไร  ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  แสดงปริมาณเวลาที่ผูบริหารใชปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
 

 ท่ีมา: Robbins.  (2001):  p. 6. 
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 ภารกิจของผูบริหาร ตามแนวคิดของนักวิชาการดานพฤติกรรมองคการที่กลาวมาแลวสามารถ
สรุปเปนแผนผังไดดังภาพประกอบ 3  ตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงสรุปภารกิจของผูบริหารตามแนวคิดนักวิชาการดานพฤติกรรมศาสตร 
 
 3.4  แนวโนมของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมองคการ  
        (Challenges and opportunities for OB) 
 ในยุคของการเปล่ียนแปลงในปจจุบันนี้ มีท้ังส่ิงท่ีทาทายและส่ิงท่ีเปนโอกาสของผูบริหาร
เกิดข้ึนมากมาย ท่ีผูบริหารจําเปนตองทําความเขาใจ และรูจักปรับแนวคิดดานพฤติกรรมไปใชให
เหมาะสมในแตละสถานการณเหลานั้น  ภาวะท่ีเปนแนวโนมของการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับองคการ 
ไดแก (Robbins, 1993: 10 – 17) 
 
 



 
 

36 

 1.   การเกิดชุมชนหรือหมูบานโลก (The creation of a global village) 
  กระแสโลกาภวิัตน ทําใหประเทศตาง ๆ รวมตัวกนัเปนกลุมเพื่อรักษาผลประโยชน และ
สรางความแข็งแกรงใหตนเองข้ึน เพื่อเพ่ิมความแข็งแกรงและความสามารถดานการแขงขันสูงข้ึน ทําให
ผูบริหารจําเปนตองเขาใจถึงความแตกตางของคนตางภาษาและตาง เพือ่จะไดปรับแบบบริหารของตนให
สอดคลองและเขากับบุคคลตาง ๆ ทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดอยางราบร่ืน และบังเกิดผลด ี
 2.   จากองคการท่ีมีพนักงานแบบเดียวกันไปเปนพนักงานท่ีหลากหลายมากขึ้น (From 
“everyone’s the same” to workforce diversity)  
  จากแนวโนมของกระแสโลกาภิวัตน ทําใหบุคลากรที่เคยเปนกลุมท่ีมีลักษณะแบบเดียวกัน  
กลายเปนกลุมบุคลากรใหมท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ผูบริหารจําเปนตองเปล่ียนปรัชญาการบริหาร
ไปสูการยอมรับถึงความแตกตาง และหาวิธีการตอบสนองความแตกตางดังกลาวอยางเหมาะสม การรูจัก
บริหารความหลากหลายใหเกิดผลทางบวกจะสงผลดีแกองคการท่ีจะไดความคิดริเร่ิม และการ
สรางสรรคส่ิงใหม 
 3.   มีการมุงเนนการปรับปรุงดานคุณภาพและดานเพ่ิมผลิตผล (Toward improving quality 
and productivity) 
  เนื่องจากการแขงขันดานการตลาดทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน  ทําใหองคการตองเรงปรับตัวไป
ตามกระแสดังกลาว ดวยการเนนดานการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและงานบริการใหลูกคาเกดิความพึง
พอใจ ขณะเดยีวกันตองพยายามสรางความสามารถในการแขงขันใหกบัองคการ และมีการนําเทคนิคการ
บริหารคุณภาพแบบองครวม หรือ  Total quality management (TQM) มาใชในองคการ 
 4.   มุงเนนการพัฒนาทักษะดานมนุษย (Improving people skills) 
  เนื่องจากองคการได รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกอยางมากมาย  มี
องคประกอบของพนักงานท่ีมีความหลากหลาย  ตองเก่ียวของกับลูกคา  ผูมีสวนไดเสีย  ตลอดจน
องคการและหนวยงานอ่ืนในวงกวาง ตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับโลก  ความสําเร็จสวนใหญของ
ผูบริหารจึงข้ึนอยูกับความสามารถและทักษะดานมนุษยหลายประการเชน ทักษะ การเปนผูฟงท่ีมี
ประสิทธิผล  การหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เทคนิคการกระจายอํานาจ  
วิธีการสรางทีมงาน  เปนตน  เร่ืองเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับทักษะดานมนุษยของผูบริหารทั้งส้ิน 
 5. เปล่ียนจากการบริหารท่ีเนนการควบคุมไปเปนการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ (From 
management control to empowerment) 
  บทบาทท่ีเคยแตกตางกันมากระหวางผูบริหารกับพนักงานเร่ิมลดลง และมีความชัดเจนมาก
ข้ึน  อํานาจการตัดสินใจถูกมอบหมายลงสูระดับผูปฏิบัติงานมากข้ึน  พนักงานมีอิสระท่ีจะเลือกแนวทาง
ปฏิบัติงาน  ตารางการทํางาน  ตลอดจนวิธีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการทํางานดวยตนเองมากข้ึน  
นอกจากนี้แนวคิดเร่ืองทีมงานแบบบริหารจัดการตนเอง (Self-managed teams) ซ่ึงปลอยใหพนักงาน
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รวมทํางานกันเปนทีมโดยไมตองมีหัวหนา หรือนายเปนผูควบคุมนั้น กลายเปนเร่ืองท่ีโดด ผูบริหาร
จําเปนตองเรียนรูวิธี “ควบคุมโดยไมควบคุม” (Control without control) หรือยกเลิกการควบคุมนั่นเอง 
และในขณะเดียวกันพนักงานเองก็จําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตองาน และการตัดสินใจท่ีดี
เกี่ยวกับการทํางานของตน 
 6. เปล่ียนแนวคิดจากเคยเนนเร่ืองความมั่นคงไปเปนมีความสามารถยืดหยุนไดมากขึ้น 
(From stability to flexibility) 
  ผูบริหารตองเอาใจใสตอการเปล่ียนแปลงอยูเสมอท้ังสภาวะแวดลอมภายนอกและภายใน 
พนักงานเองก็ตองทํางานท่ีมีลักษณะเฉพาะกิจกับกลุมคนซ่ึงเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   โดย
องคประกอบของคนท่ีรวมเปนทีมทํางาน จะมาจากตางแผนกงานและมีการเปล่ียนคนเขาออกในทีมงาน
อยูตลอดเวลา  ซ่ึงเปนวิธีหมุนเวียนคนไปตามงานไดรับมอบหมาย 
  ในสวนขององคการจําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลง ดังจะเห็นจากการนํา  
TQM มาใชเพื่อใหเกิดการปรับปรุงดานคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous improvement) มีการพูดถึง
การปรับร้ือระบบ หรือ Reengineering มีการลดขนาดกําลังคน (Downsizing) ใหเหมาะกับงาน มีการยุบ
เลิกแผนงานที่หมดความจําเปนหรือหยอนประสิทธิภาพ มีการตัดตอนกิจกรรมโดยวาจางหนวยงาน
ภายนอกทํา มีการเปล่ียนการจางพนักงานเปนการจางช่ัวคราวตามภารกิจเทาท่ีจําเปนมากข้ึน 
  ดังนั้นผูบริหารปจจุบันจึงตองยอมรับ  และเรียนรูการอยูกับภาวะของความเปนเฉพาะกิจ 
(Temporariness)  มากข้ึน ตองเรียนรูการใชชีวิตและวิธีทํางานท่ีตองอาศัยความยืดหยุน (Flexibility) 
ยิ่งข้ึน ตองยอมรับภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนไดเองทันทีทันใดโดยไมสามารถคาดการณลวงหนาได (Spontaneity 
and unpredictability)  
 7. มุงเนนการปรับปรุงพฤติกรรมดานจริยธรรมมากขึ้น (Improving ethical behavior) 
  เนื่องจากในโลกธุรกิจปจจุบัน  มุงการแขงขันเอาชนะคูแขง อยางรุนแรง เกิดแรงกดดันตอ
ใหตองใชวิธีปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสม บางคร้ังขัดตอระเบียบและผิดกฎหมาย การปฏิบัติบางอยางของ
พนักงานกอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยตามมา  พนักงานอาจเห็นคนรอบขางของตนประพฤติผิด
จริยธรรมอยูเสมอ ส่ิงเหลานี้สามารถซึมซับลงสูพนักงานจนกลายเปนเร่ืองปกติ และยอมรับวาเปนส่ิงท่ี
ถูกตองไปในท่ีสุด 
  ผูบริหารและองคการในปจจุบันจึงมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการแกไขปญหาการ
ประพฤติปฏิบัติผิดจริยธรรมท่ีเกิดข้ึน ดวยการสรางบรรยากาศของการมีจริยธรรมท่ีดีข้ึน  กลาวโดยสรุป
ปญหาดานจริยธรรมจึงเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญขององคการในปจจุบันและเปนแนวโนมท่ีตอเนื่อง
ไปในอนาคต 
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 3.5 วัฒนธรรมองคการ (Organization Culture) 
 มีผูนิยามคําวา “วัฒนธรรมองคการ” ไวอยางหลากหลาย เชน  
 เจ.ซี. สเปนเดอร (J.C. Spender) ไดใหนิยามวา “เปนระบบความเช่ือท่ีสมาชิกขององคการยืด
ถือรวมกัน” 
  ซี.โอ.ไรลลี (C.O. Reilly) ใหวา “คือคานิยมหลัก (core value) ท่ีคนยึดถือรวมกันอยาง ม่ันคง
และแพรหลายท่ัวไป” 
 เจ.เอ็ม.คูซส, ดี.เอฟ.คอลเวลและบี.ซี. พอสเนอร (J.M. Kouzes, D.F. Caldwell & B.L. Posner) 
นิยามวา “หมายถึง กลุมของความเช่ือท่ีถาวร ซ่ึงมีการส่ือความหมายในรูปของสัญลักษณตาง ๆ 
กอใหเกิดเปนความหมายท่ีคนในองคการสามารถเขาใจไดตรงกัน” 
 ดับ-บลิว.จี.อูชิ (W.G. Ouchi) ใหคํานิยามวา “หมายถึงสัญลักษณ พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ตางๆ ซ่ึงแฝงดวยคานิยมและความเช่ือขององคการ เพื่อถายทอดใหแกพนักงาน” และยังมีคํานิยามอ่ืนอีก
มากมาย แตจากนิยามสวนใหญพบวามีลักษณะรวมกันบางประการไดแก  
 1.  บงชี้ถึงกลุมของคานิยม (set of values) ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในองคการนั้นยึดถือรวมกัน คานิยม
เหลานี้เปนส่ิงท่ีใชเปนเกณฑเพื่อตัดสินวาพฤติกรรมใดเปนส่ิงท่ีดีและสามารถยอมรับได พฤติกรรม
ใดบางท่ีไมดี และไมอาจยอมรับได  
  องคการตาง ๆ อาจมี คานิยมเชิงลบหรือเชิงบวกในการปฏิบัติงานก็ไดเชน เม่ือมีปญหา
เกิดข้ึนมักจะโยนความผิดไปที่ลูกคา การลงโทษพนักงานทุกกรณีท่ีทําผิด หรือการปฏิบัติตอพนักงานใน
ฐานะท่ีเปนสินทรัพยท่ีทรงคุณคา (Valuable assets) สูงสุดขององคการ เปนตน ในแตละกรณีดังกลาว 
คานิยมจึงเปนส่ิงท่ีชวยใหสมาชิกองคการรูวา ตนควรปฏิบัติอยางไร ในองคการนั้น  
 2.  คานิยมององคการสวนใหญอยูในลักษณะท่ีไมเปนลายลักษณอักษร แตเกิดมาจากขอสมมุติ
พื้นฐาน (basic assumption) ของพนักงานในบริษัทรวมกัน จึงเปนเร่ืองยากถาจะใหฝายบริษัทเอง
กําหนดขอสมมุติเหลานี้ เพราะเปนเร่ืองของความเช่ือและคานิยมสวนบุคคลของพนักงาน ดวยเหตุนี้ 
วัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็งและมีพลังของหนวยงานใด ๆ ควรสะทอนถึงคานิยมและความเช่ือของ
พนักงานรวมกัน อยางไรก็ตาม องคการบางแหงไดพยายามระบุคานิยมท่ีจําเปนบางประการข้ึน เพ่ือให
กลายเปนวัฒนธรรมขององคการ โดยผานกระบวนการฝกอบรมใหแกพนักงานดวย 
 3.  อีกลักษณะหนึ่งท่ีทุกนิยามคานิยมมีเหมือนกัน ก็คือ การใชสัญลักษณเปนส่ือบงบอก
ความหมายของคานิยมท่ีเปนวัฒนธรรมขององคการนั้น ตัวอยางท่ีพบเห็นบอย เชน สัญลักษณกากบาดสี
แดงบนพ้ืนสีขาว เปนเคร่ืองหมายแทนองคการกาชาด ซ่ึงแสดงคานิยมเร่ืองความเมตตากรุณา การใหการ
รักษาพยาบาลผูทุกขยาก หรือสัญลักษณชอใบมะกอกภายใตแผนท่ีโลกเปนเคร่ืองหมายขององคการ
สหประชาชาติ แสดงถึงคานิยมดานการรักษาสันติภาพของโลก เปนตน บริษัทและองคการสวนใหญจะ
พยายามสรางตราสัญลักษณท่ีแฝงดวยคานิยม หรือ วัฒนธรรมองคการของตนนอกจากสัญลักษณแลว คํา
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ขวัญหรือ Slogan ก็เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีสะทอนคานิยมหรือความเชื่อซ่ึงเปนวัฒนธรรมองคการ เชนบริษัท
ผลิตเคร่ืองไฟฟาชารพ (Sharp) ใชคําขวัญวา “ชารพกาวลํ้าไปในอนาคต” หรือบริษัทผลิตรถยนตวอลโว 
ใชคําขวัญวา “ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว” เปนตน  
 กลาวโดยสรุปจากลักษณะรวมท้ัง 3 ประการของคานิยมท่ีเปนวัฒนธรรมองคการ จึงอาจใหคํา
นิยามใหมของวัฒนธรรมองคการไดวา “เปนกลุมของคานิยมท่ีมีการยึดถือรวมกัน ซ่ึงชวยใหคนท่ีอยูใน
องคการทราบวา การกระทําใดบางท่ีเปนท่ียอมรับหรือไมอาจยอมรับได โดยคานิยมดังกลาวถูกส่ือสาร 
ถายทอดและเผยแพรดวยสัญลักษณคําขวัญเร่ืองเลา เปนตนท่ัวท้ังองคการ” 
 ในการพิจารณาวัฒนธรรมองคการไมควรพิจารณาเฉพาะดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว แต
จะตองพิจารณาใหครบองคประกอบทุกดาน ไดแก 
 - แบบแผนพฤติกรรม (Behavioral Pattern) 
     - บรรทัดฐาน (Norms) 
     - ความเช่ือ (Belief) 
     - คานิยม (Value) 
     - อุดมการณ (Ideology) 
     - ความเขาใจ (Understanding) 
     - ขอสมมติฐาน (Assumption) 
 1.  แบบแผนพฤติกรรม (Behavioral Pattern) หมายถึง “พฤติกรรมของคนจํานวนหนึ่ง หรือ
สวนใหญในองคการท่ีประพฤติปฏิบัติในลักษณะเดียวกันอยางสมํ่าเสมอตลอดระยะหนึ่ง”  
 2.  บรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง “มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่ง หรือสวนใหญ
คาดหวังหรือสนับสนุนใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติตาม” 
 3.  ความเช่ือ (Belief) หมายถึง “ขอสรุปของสมาชิกองคการจํานวนหนึ่ง หรือสวนใหญตอ
พฤติกรรม หรือเหตุการณตาง ๆ วาเปนความจริง หรือไมเปนความจริง” 
 4.  คานิยม (Value) หมายถึง “ความคิดเห็นของสมาชิกองคการจํานวนหน่ึง หรือสวนใหญตอ
พฤติกรรม หรือเหตุการณตาง ๆ วาควรหรือไมควร” 
 5.  อุดมการณ (Ideology) หมายถึง “ความเช่ือ คานิยม และบรรทัดฐานท่ีคนจํานวนหนึ่ง หรือ
คนสวนใหญในองคการมีอยูรวมกัน และเปนพื้นฐานชวยในการทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ รองตัวแกพวก
เขา” 
 6.  ความเขาใจ (Understanding) หมายถึง “การที่สมาชิกองคการจํานวนหน่ึง หรือสวนใหญมี
ความเขาใจรวมกันในความหมายของพฤติกรรม หรือสัญลักษณตาง ๆ ในองคการ” 
 7.  ขอสมมติฐาน (Assumption) หมายถึง “ส่ิงท่ีคนจํานวนหนึ่ง หรือสวนใหญในองคการ
เรียนรูจากการทํางานรวมกันมาเปนระยะเวลานาน จนพัฒนากลายเปนส่ิงท่ีคนกลุมนั้นยอมรับรวมกัน
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แลววาถูกตอง และถูกนําไปใชเปนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ จนกลายเปนเร่ืองปกติวิสัย และมักลืมเลือนออกไป
จากความคิดของคนกลุมนั้น” 
 
 3.6 ประเภทของวัฒนธรรมองคการ (Type of corporate cultures) 
 ในการพิจารณาวา คานิยมใดมีความสําคัญและเหมาะสมกับองคการหรือไมนั้น ผูนํา
จําเปนตองวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกองคการ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของบริษัท ดวยเหตุนี้
วัฒนธรรมของแตละองคการจึงผิดแผกแตกตางกัน อยางไรก็ตามถาเปนอุตสาหกรรมอยางเดียวกันกมั็กมี
วัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน เพราะดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมท่ีคลายกัน คานิยมที่ดีขององคการควร
มุงท่ีความมีประสิทธิผล ตัวอยางเชน ภายใตภาวะแวดลอมท่ีมีการแขงขันสูง (competitive environment) 
ยอมตองการความยืดหยุน (flexibility) และความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ตอลูกคาไดสูง
และรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงควรมีวัฒนธรรมท่ีมุงเนนความสามารถปรับตัว (adaptability) เปนหลัก
มากกวายึดคานิยมวา “ดี” หรือ “เลว” เทานั้น โดยผูนําจะตองสามารถในการผสมผสานคานิยมเหลานี้ให
อยูในจุดท่ีลงตัวพอดี ผูนําท่ีสามารถในการจัดความสัมพันธระหวางคานิยมท่ีเปนวัฒนธรรม (cultural 
values) กลยุทธขององคการ (organizational strategy) และบริบทแวดลอมภายนอก (external 
environment) ไดดี ยอมเกื้อหนุนตอผลของการประกอบการของบริษัทสูงยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมกับความมีประสิทธิผลเสนอแนะวา ถาจัดคานิยมขององคการ  
กลยุทธองคการและบริบทแวดลอมภายนอกไดเหมาะสมแลว จะเกิดวัฒนธรรมองคการข้ึน 4 แบบดัง
แสดงในภาพ โดยความแตกตางของวัฒนธรรมท้ังส่ีมาจาก 2มิติไดแก (1) ระดับของเงื่อนไขภาวะ
แวดลอมภายนอกวาตองการความยืดหยุน (flexibility) หรือความม่ันคง (stability) เพียงไร (2) ระดับของ
เง่ือนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน (internal) หรือ เนนภายนอก (external) เพียงไร มิติท้ังสอง
ผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคการข้ึน 4 แบบ โดยแตละแบบมุงเนนคานิยมท่ีตางกันไดแก วัฒนธรรม
แบบปรับตัว (adaptability culture) วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (achievement culture) วัฒนธรรมแบบ
เครือญาติ (clan culture) และวัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) โดยองคการหนึ่ง ๆ อาจมี
วัฒนธรรมองคการมากกวาหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบก็ได อยางไรก็ตาม องคการที่มีความสําเร็จสูง
พบวา มักมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งเพียงแบบเดียวเทานั้น  
 
 วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture)  
 วัฒนธรรมแบบปรับตัวเกิดข้ึนจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leader) มุงสรางคานิยมใหม
ขององคการท่ีเอื้อตอการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณภาวะแวดลอมภายนอกเพือ่ให
เกิดพฤติกรรมในองคการที่สามารถตอบสนองไดตลอดเวลา พนักงานขององคการจึงไดรับความอิสระ
ในการตัดสินใจเองและพรอมลงมือปฏิบัติไดทันทีเม่ือเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการสนองตอบ
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ตอลูกคาเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาทสําคัญตอการสรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับองคการดวยการ
กระตุนพนักงานใหกลาเส่ียง กลาทดลองคิดทําในส่ิงใหม และเนนการใหรางวัล ผลตอบแทนแกผูท่ีริเร่ิม
สรางสรรคเปนพิเศษ หลายบริษัทไดเปล่ียนนโยบายใหมมาเนนเร่ืองการมอบหมายอํานาจในการ
ตัดสินใจแกพนักงาน (employee empowerment) เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถตอบสนอง
ไดรวดเร็วเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับยุคแหงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  
 
 วัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จ (Achievement Culture)  
 ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนของเปาหมาย
องคการ ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จตามเปาหมายเชน ตัวเลขยอดขายเพ่ิมข้ึน ผลประกอบการมีกําไร หรือมี
เปอรเซ็นตสวนแบงของตลาด (market share) สูงข้ึน เปนตน องคการมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุม
ในภาวะแวดลอมภายนอก แตไมเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีความยืดหยุนและตองเปล่ียนแปลงรวดเร็วแต
อยางใด องคการที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถริเร่ิม
ของบุคคล  และพึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย คานิยมท่ีมุงการ
เอาชนะจึงเปนเสมือนกาวเช่ือมทุกคนในองคการเขาดวยกัน หลายบริษัทท่ีมีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จจะให
ความสําคัญการแขงขัน การเอาชนะ พนักงานท่ีมีผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะที่ผูมีผลงานต่ํา
กวาเปาก็จะถูกไลออกจากงาน  
 
 วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)  
 วัฒนธรรมแบบเครือญาติ ใหความสําคัญของการมีสวนรวมของพนักงานภายใน    องคการ
เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหพรอมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงรวดเร็วจากภายนอกเปนวัฒนธรรมท่ี
เนนความตองการของพนักงานมากกวาวัฒนธรรมแบบอ่ืน ดังนั้นองคการจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรท่ี
รวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนนเร่ือง ความรวมมือ การใหความเอาใจใสเอ้ือ
อาทร ท้ังพนักงานและลูกคา โดยพยายามหลีกเล่ียงมิใหเกิดความรูสึกแตกตางกันทางสถานะภาพ ผูนําจะ
ยึดม่ันในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาอยางเครงครัด 
 มีบางบริษัทท่ียึดวัฒนธรรมแบบน้ี แลวประสบความสําเร็จ เชน SAS Institute ในสหรัฐท่ีให
ความสําคัญสูงตอคานิยมการดูแลเอาใจใสตอความเปนอยูและความตองการของพนักงานเพื่อใหเกิดการ
เพิ่มผลงาน พนักงานจะไดรับการอบรมในการจัดระเบียบชีวิตสวนตัวไดอยางสมดุลมากกวาการทํางาน
เพ่ิมชั่วโมงข้ึนหรือทํางานหนักเกินไป หรือมีจิตใจมุงแขงขันกัน นอกจากนี้ยังเนนเร่ือง ความเสมอภาค 
ความเปนธรรม และความรวมมือพบวาพนักงานของบริษัทดังกลาวใหความรวมมือและใสใจตอเพื่อน
รวมงานและบริษัทยิ่งข้ึน สงผลใหบริษัทสามารถปรับตัวพรอมตอการแขงขันและการเปล่ียนแปลงของ
ตลาดไดดี  
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 วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 
 เปนวัฒนธรรมท่ีใหความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน ความคงเสนคงวาในการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดความม่ันคง วัฒนธรรมแบบราชการจะมุงเนนดานวิธีการ ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบ
ของการทํางาน มุงเนนเร่ืองใหยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความสําเร็จของ
องคการเกิดจากความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ ในโลกปจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเชนนี้ มีองคการนอยมากท่ีสามารถดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมท่ีม่ันคง 
ผูนําสวนใหญจึงพยายามหลีกเล่ียงวัฒนธรรมแบบราชการ เนื่องจากตองการมีความยืดหยุนคลองตัวมาก
ข้ึนนั่นเอง  
 วัฒนธรรมแตละแบบสามารถสรางความสําเร็จใหแกองคการไดท้ังส้ิน การยึดวัฒนธรรมแบบ
ใดหรือผสมผสานมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการมุงเนนดานกลยุทธขององคการ และความจําเปนของ
เง่ือนไขแวดลอมเปนสําคัญ จึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูนําท่ีตองไมใหองคการเกิดการ
หยุดชะงักงันอยูกับวัฒนธรรมเดิม ซ่ึงอาจเหมาะสมกับอดีต แตไมอาจทําใหองคการประสบความสําเร็จ
ไดอีกตอไป 

 
 

ภาพประกอบ 4 วัฒนธรรมท้ังส่ีแบบขององคการ (Four Corporate Cultures) 
 

 ท่ีมา: Daft, R.L. (2002). The leadership experience. 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจนี้ ปจจุบันไดมีการศึกษากันอยางแพรหลาย ซ่ึงผูวิจัยจะยกมา
กลาวถึงพอสังเขปดังนี้ 
 ทิพวรรณ จีนจาง (2541) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางขวัญและพฤติกรรมในการทํางานของ
พนักงานธุรกิจขนสงน้ํามันทางทอ ผลการศึกษาพบวา พนักงานขนสงธุรกิจน้ํามันทางทอมีขวัญและ
พฤติกรรมในการทํางานอยูในระดับสูง และพบวาขวัญในการทํางานมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการ
รับรูความกาวหนาในการทํางาน รับรูนโยบายและการปฏิบัติงาน การรับรูความเขาใจกันกับเพื่อนรวม
งาน   ความรับรูความอิสระในงาน โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายความผันแปรของขวัญในการ
ทํางานได  รอยละ 47.22 และองคประกอบของตัวแปรขวัญในการทํางานดานความรูสึกรับผิดชอบใน
งานท่ีทํามี    ความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมในการทํางานในดานความรวมมือ การอุทิศตนเพื่อ  
สวนรวม   ความซ่ือสัตยและการปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัทฯ  
 ชลทิชา สวางเนตร (2542) ไดทําการศึกษาเร่ืองการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานภายใน
องคการ และขวัญในการทํางานของพนังงานระดับผูบังคับบัญชาและวิชาชีพของบริษัทผลิตภัณฑวัสดุก
อสราง จํากัด ผลการศึกษาพบวา การรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานและขวัญในการทํางานของ
พนักงานระดับผูบังคับบัญชาและวิชาชีพอยูในระดับสูง โดยรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานดานความ
ม่ันคงปลอดภัยในงานสูงสุด รองลงมาเปนดานสวัสดิการหรือประโยชนอ่ืนๆท่ีไดรับ และรับรูดานการ
นิเทศงานนอยท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการรับความรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตามลักษณะสวนบุคคล พบวาพนักงานชาย พนักงานท่ีมีอายุมากพนักงานท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรี พนักงานท่ีมีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาทพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการทํางานมาก 
และพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพแบบบีมีการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางานดีกวา และมีขวัญในการทํางาน
ดีกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05-.001 ในดานความสัมพันธพบวา การรับรูสภาพแวดลอมใน
การทํางานท้ัง 10 ดาน คือดานความมั่นคงปลอดภัยในงาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานองค
การและการจัดการ ดานคาจางดานลักษณะเฉพาะของงาน ดานการนิเทศงาน ดานลักษณะทางสังคมของ
งาน ดานการติดตอส่ือสาร ดานสภาพการทํางาน และดานสวัสดิการผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไดรับ มีความ
สัมพันธทางบวกกับขวัญในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 ชัยชาญ ชวยโพธ์ิกลาง (2542) ไดศึกษาเร่ืองขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอในเขตการศึกษา 11 ผลการศึกษาพบวาขวัญของ
ขาราชการโดยเฉล่ียรวมทุกดานอยูในระดับสูง เม่ือทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการที่มีอายุตางกัน มี
ขวัญในการปฏิบัติงานไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขาราชการท่ีปฏิบัติงานตางจังหวัด
มีขวัญในการปฏิบัติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีขาราชการจังหวัดชัยภูมิ มี
ขวัญในการปฏิบัติงานนอยกวาขาราชการจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย ขาราชการท่ีมีระยะเวลาใน
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การรับราชการมาก มีขวัญปฏิบัติงานมากวาขาราชการที่มีระยะเวลานอยอยางมีวินัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก การสรางเอกภาพองคการ ยานพาหนะท่ีจําเปน การให
บุคลากรมีสวนรวมกําหนดนโยบาย กฎเกณฑ การติดตามและประเมินผล การจัดสวัสดิการอยางเปนธ
รรมในทุกดาน สนับสนุนการศึกษาอบรม และโอกาสความกาวหนา 
 ณรงคเวทย วจนพาณิชย (2540) การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อการเปล่ียนแปลงการรับรูสภาพการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจในงาน ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการบริหารงาน และสัมพันธภาพกับผูบริหารของพนักงานระหวางก
อนและหลังการทํากิจกรรมขอเสนอแนะ และการศึกษาความแตกตางของการรับรูสภาพการปฏิบัติงาน
หลังการทํากิจกรรมขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางไดจากประชากรท้ังหมดคือ พนักงานฝายขาย บริษัท พีนา
เฮาส จํากัด จํานวน 130 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง20-30 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือมัธยมตอนปลาย อายุงานตํ่ากวา 6 เดือน เปนพนักงานดูแลสินคาและเปนพนักงานประจํา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามในกลุมตัวอยางตอบกอนการทดลอง และหลังกิจกรรมขอเส
นอแนะ สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแกรอยละ คาเฉล่ีย ดวยวิธี paired t test และการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบ (one-way analysis of variance) 
 ผลการวิเคราะหปรากฏผลดังนี้ 
 1. การรับรูสภาพการปฏิบัติงานในดานการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจในงาน ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและ
สัมพันธภาพกับผูบริหารไมมีผลทางบวกเพ่ิมข้ึน หลังจากทํากิจกรรมขอเสนอแนะ อยางไรก็ตามกลุ
มตัวอยางมีการรับรับรูสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 2. การรับรูสภาพการปฏิบัติงานหลังจากการทํากิจกรรมขอเสนอแนะ ไมแตกตางกันตาม      
ปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ อายุ ระยะปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและประเภทของ
พนักงาน 
 3. กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอกิจกรรมขอเสนอแนะในระดับมาก ไมมีนัยสําคัญทางสถิติจึง
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ตามความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลในดาน เพศ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประเภทของพนักงานในดานทัศนคติตอกิจกรรมเสนอแนะ 
 4. ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการทํากิจกรรมขอเสนอแนะคือ การสงขอเสนอแนะแลวไม
ไดรับรางวัลสําหรับขอเสนอแนะ ในการทํากิจกรรมขอเสนอแนะใหประสบความสําเร็จ คือการนําขอเส
นอแนะไปปฏิบัติใหเกิดข้ึนจริงโดยเร็ว 
 วิญล่ี สุทธิวิเศษ (2546) ศึกษาความพอใจในการติดตอส่ือสาร ความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง 
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 1.  ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการติดตอส่ือสาร 
 2.  ความพึงพอใจในการติดตอส่ือสารกับความพึงพอใจในการทํางาน 
 3.  ความพึงพอใจในการทํางานกับขวัญและกําลังใจในการทํางาน  
 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือพนักงานระดับลางของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังจํานวน 400 คน ซ่ึงกําหนดจากโรงงานตัวอยาง 10% ของโรงงานท้ังหมด 197 โรง ซ่ึงได
จํานวน 20 โรง ใชการสุมตัวอยางแบบการสุมอยางมีระบบ แลวกําหนดโควตาเก็บขอมูลจากพนักงาน
ตามโรงงาน แตละสัดสวนพนักงานในแตละโรงงานใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลสถิติท่ีใชในการวิ
เคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of 
variance) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพรียรสัน (Pearson product-moment correlation) ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC ในการประมวลผล ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการติดตอส่ือสารแตระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในการติดตอ ส่ือสาร ความพึงพอใจในการติดตอส่ือสารมีความสัมพันธกับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ความ     พึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 
 เช่ียวชาญ จันทรฉาย (2538) ไดศึกษาขวัญของหัวหนางานของธนาคารกสิกรไทยในภาค
ตะวันออก ผลการวิจัย พบวา ขวัญของหัวหนาของธนาคารกสิกรไทยในภาคตะวันออกในภาพรวมทุก  
ดานอยูในระดับปานกลาง ขวัญท่ีอยูในระดับสูงคือ ดานความสําเร็จของงานและสภาพการทํางานสวน   
ดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานพบ    
วามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
 วรรณกานต คูมณีปกรณ (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจและความไมพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาภากรการเมนท จํากัด และเปรียบเทียบความพึงพอใจและความไม
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาภากรการเมนท จํากัด โดยจําแนกเพศ อายุ และ
ตําแหนงกลุมตัวอยางไดแก พนักงานบริษัท อาภากรการเมนท จํากัด ป 2546 จํานวน 144 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส
วนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ียความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และ    
ถาพบวามีความแตกตางกันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู 
 จากผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานบริษัท อาภากรการเมนท จํากัด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
และมีความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
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 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาภากร การเม
นท จํากัด ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน ระหวางพนักงานฝายอํานวยการกับฝายผลิตไม
แตกตางกัน ระหวางอายุต่ํากวา 25 ป 25 ถึง 35 ปและ 35 ปข้ึนไปมีความแตกตางกันโดยผูท่ีมีอายุ 25 ถึง 
35 ป มีคาเฉล่ียมากกวาผูท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป สวนผูท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ปกับ35 ปข้ึนไป และอายุ 25 ถึง 35 
ปข้ึนไปไมแตกตางกัน 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาภากร การ
เมนท จํากัด ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน ระหวางพนักงานฝายอํานวยการกับฝายผลิตไม
แตกตางกัน ระหวางอายุต่ํากวา 25 ป 25 ถึง 35 ปและ 35 ปข้ึนไปไมแตกตางกัน 
 จินตนา รุจิพุฒิ (2543) การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาระดับขวัญกําลังใจของ
พนักงานธนาคารพาณิชย ท่ีเกิดจากปจจัยดานผลตอบแทน ดานผูบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน เพ่ือเปรียบเทียบขวัญกําลังใจท่ีเกิดจากปจจัยท้ังสาม คือปจจัยดานผลตอบแทน ดานผูบังคับ
บัญชา และ สภาพแวดลอมในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพบุคคลของพนักงาน กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาเปนพนักงานธนาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จํานวน 268 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนคําถามปลายปด และแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประเมินคาคําตอบ 5 ระดับ สถิติขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห ความแปรปวนทางเดียว การทดสอบความแตกตาง โดยวิธีของดัน
แคน และการทดสอบที (t test) ผลการวิจัยพบวาระดับขวัญกําลังใจของพนักงานธนาคารพาณิชย ท่ีเกิด
จากปจจัยผลตอบแทนดานผูบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมในการทํางานอย ูในระดับกลาง จาก
การจัดอันดับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระดับขวัญกําลังใจของพนักงาน จากความสําคัญนอยไปหามากได
ลําดับดังนี้ ปจจัยดานผลตอบแทน ปจจัยดานผูบังคับบัญชา และปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
สําหรับการเปรียบเทียบขวัญกําลังใจของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวาขวัญกําลังใจ
ของพนักงานจากปจจัยดานผลตอบแทนและดานผูบังคับบัญชา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เม่ือสถานภาพสวนบุคคลดานรายไดมีความแตกตางกัน สวนขวัญและกําลังใจในดานสภาพแวดล
อมในการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต เม่ือสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ วุฒิ
การศึกษา ตําแหนงงานปจจุบัน และรายไดมีความแตกตางกัน 
 อนันต หวงสายทอง (2545) การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการ 2 กองตํารวจน้ํา และปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจ คือ ป
จจัยดานสภาพสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ช้ันยศ และปจจัย จูงใจท่ีทําใหมีขวัญและกําลังใจ ประกอบดวยความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ความเพียงพอดานเงินเดือนและรายไดพิเศษ ความ



 
 

47 

เหมาะสมดานความรูความสามารถในตําแหนงงานท่ีปฏิบัติความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความ
พึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการ 2 
กองตํารวจน้ํา จํานวน 204 คน ซ่ึงสวนใหญมีอายุระหวาง 31 ป ถึง 40 ป สมรสแลว ระดับการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ป ถึง 20 ป และมีช้ันยศเปนช้ันประทวน ผลการวิจัยพบว
าขาราชการตํารวจสังกัดกองกํากับการ 2 กองตํารวจน้ํา มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ขวัญ
และกําลังใจมีความสัมพันธกับสถานภาพสมรส และปจจัยจูงใจท่ีทําใหมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ ปจจัยจูงใจท่ีศึกษาท้ังหมด 
 อาคม ฉันทเจริญโชค (2546) ไดศึกษาถึงขวัญกําลังใจของพนักงานฝายผลิต บริษัทซีพลาส  
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน    
ฝายผลิต บริษัท ซีพลาส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปญหาพนักงานเขา–ออกเปน 
ประจํา ซ่ึงไมทราบสาเหตุ จึงตองการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพ่ือนําเสนอผูบริหารใหทราบ สําหรับเปนแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจของพนักงานฝายผลิต 
ศึกษาในเชิงปริมาณ โดยการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ
โดยใชวิธี Chi–Square Test ประชากรที่ศึกษา ไดแกพนักงานฝายผลิตจํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานฝายผลิตเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ 120 คน สวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป มีสถานภาพโสด
มากท่ีสุด จบการศึกษาระดับ ม. 3 / ม. 6 หรือ ปวช.เปนสวนใหญ ในสวนของขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน พบ       วาอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมร่ืนเริงประจําป  เปน 
ประจํา ซ่ึงเปนการสรางความสามัคคีและเช่ือมสัมพันธไมตรีในระดับผูปฏิบัติและผูบริหาร ดานความ
สัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูง ดานวัสดุอุปกรณสวัสดิการและคาตอบแทนอยูในระดับปาน
กลาง สวนในดานความกาวหนาในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยรูสึกภูมิใจเมื่อ
ทราบขาวเกี่ยวกับความสําเร็จขององคการ  มุงหวังความกาวหนาท่ีจะเกิดข้ึนอยูรองลงมาโดยมุงหวังได
รับการยอมรับจากองคการวาเปนสวนสําคัญท่ีทําใหผลการปฏิบัติงานขององคการมีประสิทธิภาพและ
ความกาวหนาในหนาท่ีการมีโอกาสไดรับการเล่ือนตําแหนงหนาท่ีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ อยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้นการเล่ือนตําแหนงหนาท่ีเปนการสรางขวัญและกําลังใจท่ีมีความสําคัญมากในการทํางาน ซ่ึงผู
บริหารจะตองจัดทําคูมือท่ีกําหนดมาตรฐานในการทํางานใหชัดเจน แสดงถึงความสําเร็จในหนาท่ีการ
งานเปนมาตรฐานเดียวกัน ขอเสนอแนะคือ ตองการใหผูบริหารเพ่ิม สวัสดิการตางๆ เพ่ือการสรางขวัญ
และกําลังใจ  
 บุญสืบ มะปรางหวาน (2547) ไดศึกษาเร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี จากการศึกษาพบวา ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีโดยรวมและ
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รายดานทุกดานอยู ในระดับสูงและสูงสุด เรียงลําดับตามคะแนนเฉล่ีย 3 อันดับคือดานความรูสึก
รับผิดชอบเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกดานความพึงพอใจในลักษณะงาน ดานความม่ันคงปลอดภัย 
 ผลการเปรียบเทียบพบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยรวมและรายดานทุกดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และเม่ือเปรียบเทียบประสบการณต่ํากวา 10 ป และท่ีมีประสบการณ 10 ป ข้ึนไป พบวา มีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 รัชนี สุขวัฒนา (2548) ไดทําการศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท ซีแองเจิล 
จํากัด และเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีแองเจิลจํากัด 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลุมตัวอยาง ได
แก พนักงานบริษัท ซีแองเจิล จํากัด ป 2547 จํานวน 79 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
ลักษณะเปนคําถามปลายปดและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ได
แก คารอยละ คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one- way analysis of variance) ผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานบริษัท ซีแองเจิล จํากัด มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูระดับปาน
กลาง 
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีแองเจิลจํากัด 
ท้ังโดยรวมและรายดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน อายุ สถานภาพสมรสระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ         
ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงพบวา ผูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ปและ 1 ป ถึง 2 ป มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาผูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปข้ึนไป และดานความม่ันคง
ปลอดภัยในการทํางานพบวา ผูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากกวา     ผูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปข้ึนไป  
 พรทิพยพา สุนาวิน (2548) ไดทําการศึกษาระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทยูเนี่ยน 
ฟุต-แวร จํากัด (มหาชน) และเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท   
ยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด (มหาชน) จําแนกตามเพศ อายุ ประเภทการวาจางวุฒิการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางไดแก พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวรจํากัด (มหาชน) ป 2548 จํานวน 341 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบที       
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one- way analysis of variance) ผลการวิจัยพบวา 
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 1. พนักงานบริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด (มหาชน) มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง 
 2. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานบริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด (มหาชน) โดยรวมจําแนก
ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานบริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด (มหาชน) โดยรวมจําแนก
ตามประเภทการวาจาง พบวา พนักงานรายวัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานราย
เดือน และจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา 1 
ป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3 ปข้ึนไป 
 โล (Lo.  2003:  98-131) จุดประสงคในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนความพึงพอใจในงานของผู
จัดการ ซ่ึงอยูในประเทศไตหวัน ไดรับแรงกดดันจากองคการในการใหพักงานจะมีผลกระทบตอขวัญ
และกําลังใจอยางไร โดยเนนการศึกษากับบริษัทท่ีมีเทคโนโลยีสูงโดยทดสอบหลายวิธี เชน การลด
ขนาดขององคการ ทดสอบเกี่ยวกับประสบการณในการทํางานเปนระยะเวลา 10 ป โดยการใชระเบียบ
วิธีวิจัยในการเก็บขอมูลในลักษณะเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถามส้ันๆเก่ียวกับความพึงพอใจ ขอบเขต
ของการศึกษาวิจัยเปนผูจัดการระดับกลาง การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามลักษณะปลายเปด 
ผลการวิจัยพบวา ผูจัดการระดับกลางท่ีมีประสบการณในการใหพักงานจะมีผลตามหัวขอดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรในการพักงาน 
 2. ผลตอขวัญและกําลังใจ 
 3. การติดตามผลงานในองคการ  
 การส่ือสารภายในองคการ 
 1. ลักษณะของงานที่เกิดความพึงพอใจ 
 2. ผูนําองคการ 
 ผลการเรียนรูในการอยูรวมกัน 
 1. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการพักงานมีความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางมีผลกับ
ความจงรักภักดีและประสิทธิภาพในการทํางาน 
 2. การเปล่ียนทํางานแบบคนคุนเคยกันมาเปนการแขงขันกัน 
 3. มีทัศนคติในทางลบเมื่อถูกพักงานขวัญกําลังใจตํ่า 
 4. เม่ือมีการเปล่ียนวัฒนธรรมในองคการก็จะรูสึกไมมีความม่ันคง 
 5. ผูกํากับการเปล่ียนแปลง 
 การจัดระเบียบองคการและการเปล่ียนแปลงไมมีผลตอบริษัท แตถาเปนการเปล่ียนโครงสราง
ของบริษัทจะมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของไตหวัน ซ่ึงเปนผลในการสนับสนุนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม
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องคการ และการเปล่ียนโครงสรางขององคการมีผลกับจิตใจของคนไตหวันและวัฒนธรรมของประเทศ
ไตหวัน 
 แม็คนิต (McNitt. 2003: 87-95) เปนโครงงานวิจัยโดยเช่ือวาผูนํามีความสําคัญ เพื่อเปรียบเทียบ
เทียบขวัญและกําลังใจของครูอนุบาล ครูประถม 1 ครูประถม 2 ครูประถม 3 โดยทดสอบกับผลการเรียน
ของนักเรียน ครูมีความวิตกกังวลกับผลการเรียนของนักเรียน โดยเด็กท่ีไดทดสอบวัดความรูกับครูท่ี
ทดสอบเด็ก เด็กท่ีถูกทดสอบวัดความรูกับเด็กท่ีไมไดวัดความรูจะไมตางกัน ผลการทดสอบพบวาขวัญ
และกําลังใจของครูท่ีนักเรียนไดรับการทดสอบความรูไมแตกตางกันกับครูท่ีลูกศิษยไมไดรับการ
ทดสอบ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของครูในทางท่ีไมดีมีผลลบตอขวัญและกําลังใจก็คือ 
การยอมรับนับถือจากคนอ่ืน ความสัมพันธกับนักเรียนและนโยบายการบริหารของโรงเรียน นอกจากนี้
ยังมีปจจัยท่ีมีผลลบก็คือ ไมมีเวลาพอท่ีจะตรวจงานของเด็ก และทําแลวไมมีใครเห็นความดีจะทําลาย
ขวัญและกําลังใจของครู โดยทําการทดสอบหน่ึงถึงสองคร้ังกับครูในระดับสาม การวิจัยคร้ังนี้มี
สมมติฐานทดสอบกับครูในเร่ืองขวัญและกําลังใจท่ีมีความรูสึกเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ความพอใจในโรงเรียน จะเห็นไดวาโรงเรียนจะมีคุณภาพจะตองมีผูนําท่ีดี แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย
คร้ังนี้จํานวน 86-97 ชุด โดยวิจัยโรงเรียน 9 แหง แบบสอบถามท่ีเก็บกลับคืนมาไดประมาณ 89% ของ
การแจกแบบสอบถาม การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยครูท้ังหอง โดยใชแบบสอบถามส้ัน เกี่ยวกับขวัญและ
กําลังใจ  
 เดวิส (Davis. 2004: abstract) ไดศึกษาถึงผลกระทบภาวะผูนําในการสรางแรงจูงใจของ
พนักงาน โดยใชกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนผูจัดการ กรรมการฯ ลูกคาและธุรกิจขนาดเล็ก แหงเทล
(TELUS) ถึงการสรางแรงดึงดูดในการรักษาพนักงานใหอยูกับบริษัทฯ ผลการศึกษาวิจัยพบวา การสรา
งแรงจูงใจใหกับพนักงานเปนส่ิงสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จขององคกร โดยอาศัยระบบการให
รางวัลและส่ิงตอบแทนแกพนักงานท่ีทํางานดี เพื่อใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทําอยู โดยการ
นํากลยุทธตางๆ ซ่ึงมีหลากหลายวิธีเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน จึงจําเปนตองมีการศึกษาถึงความต
องการของพนักงาน   แตละคน เนื่องจากพนักงานมีความตองการที่แตกตางกันโดยพิจารณาจากการเรียน
รูของพนักงานเปนหลักสําคัญ 
 จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา 
การท่ีจะไดมาซ่ึงประสิทธิภาพของคนและประสิทธิภาพของงาน หรือการท่ีจะพัฒนาหนวยงานและองค
กรใหดีข้ึนนั้น มีสวนเกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองคกร ซ่ึงหากบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงแลว ยอมมีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ทําให
เกิดผลผลิตท่ีสูงและเกิดความเจริญกาวหนาตอหนวยงาน ซ่ึงองคประกอบท่ีทําใหบุคลากรมีขวัญ        
และกําลังใจ และกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงไดนั้น นาจะมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ 
ขององคกร เชน   สภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการฯ ความเจริญกาวหนาในการทํางานฯลฯ  



 
 

51 

 ดังนั้นผูบริหารองคกรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรับรูและเขาใจถึงขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานเปนอยางยิ่ง เพราะหากไมมีการบํารุงรักษาขวัญและกําลังใจของ
พนักงานใหดีก็อาจจะสงผลใหองคกรขาดประสิทธิภาพ พนักงานไมกระตือรือรนตอการทํางาน แตหาก
มีการบํารุงรักษาขวัญและกําลังใจของพนักงานใหอยูในระดับท่ีสูงแลว ก็จะชวยเปนแรงผลักดันให    
องคกรพัฒนาตอไปไดอยางไมหยุดยั้ง  
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น  
คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด” ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก พนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีจํานวนประชากรท้ังส้ิน 320 คน (ขอมูลจากฝายบุคคลบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท    
(ประเทศไทย) จํากัด ส้ินเดือนมกราคม 2554) ประกอบไปดวย 2 กลุมหลัก คือพนักงานท่ัวไป 230 คน
และหัวหนางาน 90 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากัด ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนของประชากรโดยใช Stratified 
sampling แบบมีสัดสวนแบงเปนพนักงานท่ัวไป 72% และหัวหนางาน 28% และใชสูตรของ Taro 
Yamane (Yamane.  1967:580-581) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ได จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 178 คน 
และไดสํารองเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12% เทากับ 22 คน รวมเปนขนาดตัวอยางท้ังหมด 200 
คน  
 ผูวิจัยไดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทน ของประชากรโดยใชสูตรของ Taro 
Yamane (Yamane.  1967:580-581) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ได ขนาดตัวอยาง ดังน้ี 
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320  
n  = 

1 + (320)(0.05)2  
 

320  
n  = 

1 + (0.80)  
 

320  
n  = 

1.80  
 

n  = 177.77  หรือ 178 ตัวอยาง 

 
 จํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ 178 คน และไดสํารองเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 12% 
เทากับ 22 คน รวมเปนขนาดตัวอยางท้ังหมด 200 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน 
(Probability sampling) ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยผูวิจัยกําหนด
หมายเลขเรียงลําดับประชากรท้ังหมด จากคนที่ 1 ถึงคนท่ี 320 และใชหลักเกณฑในการเลือกตัวอยาง
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใสคืน (Without replacement) เม่ือจับสลากไดหมายเลขใดประชากร
หมายเลขนั้นจะเปนตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จนครบจํานวน 200 คน  

 

2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเปนเคร่ืองมือในการใหไดมาซ่ึงขอมูลปฐม
ภูมิโดยแบบสอบถามท่ีใชในการสุมตัวอยางประกอบดวยขอมูล 3 สวนคือ 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เปนการสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด คําถามมีท้ังหมด 6 ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบมี
หลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดยีว 
 ขอท่ี 1.1 เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
 ขอท่ี 1.2  อายุ โดยใชระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยมีเกณฑใน
การคํานวณอายุดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  2548: 195)  
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ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด  
ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 

จํานวนช้ัน  
65 – 25 

ชวงอายุ  = 
4 

=  10 

  - ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 
  - ระหวาง 31 – 40 ป 
  - ระหวาง 41 – 50 ป 
  - มากกวา 51 ปข้ึนไป 
 
 ขอท่ี 1.3 วุฒิการศึกษา โดยระดับการวัดขอมูล ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ไดแก 
  - ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  - อนุปริญญา/ ปวส.  
  - ปริญญาตรี 
  - สูงกวาปริญญาตรี 
 
 ขอท่ี 1.4 ตําแหนงหนาท่ีงาน ใชระดับการวัดขอมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
  - พนักงานท่ัวไป 
  - หัวหนางาน 
 
 ขอท่ี 1.5 สถานภาพสมรส ใชระดับการวัดขอมูล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
  - โสด 
  - สมรส/อยูดวยกัน 
  - หยาราง/หมาย/แยกกนัอยู 
 
 ขอท่ี 1.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยระดับการวัดขอมูล ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
Scale) ไดแก 
  - ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
  - ระหวาง 6 – 10 ป 
  - ระหวาง 11 – 15 ป 
  - มากกวา 16 ปข้ึนไป 
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในท่ีทํางานของพนักงาน ประกอบดวย 
  - สภาพการทํางาน          มี 5 ขอ 
  - ความเพยีงพอของรายได         มี 5 ขอ 
  - ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา   มี 5 ขอ 
  - ความเปนธรรมของหนวยงาน      มี 5 ขอ 
  - สวัสดิการของหนวยงาน         มี 5 ขอ 
  - ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน        มี 5 ขอ 
 เปนลักษณะคําถามปลายปดโดยใชัระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale)       
มี 5 ระดับคือ 
  คะแนน 1    หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 
  คะแนน 2   หมายถึง  ระดับนอย 
  คะแนน 3   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนน 4   หมายถึง  ระดับมาก  
  คะแนน 5   หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
 
 สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉล่ียในแตละระดับนัน้ ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของช้ันได
ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค.  2537:29) 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด  
ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 

ชวงคะแนน  
5 – 1 

  = 
5 

=  0.8 

 
 โดยแบงชวงขอมูล ดังนี้ 
      คะแนนเฉลี่ย         ระดับความคิดเห็น 
  1.00 – 1.80   หมายถึง  นอยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย 
  2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
  3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 
  4.21 – 5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด  
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 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเปน
ลักษณะคําถามปลายปดโดยใชัระดับการวดัขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับคือ 
  คะแนน 1    หมายถึง  ระดับนอยท่ีสุด 
  คะแนน 2   หมายถึง  ระดับนอย 
  คะแนน 3   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
  คะแนน 4   หมายถึง  ระดับมาก  
  คะแนน 5   หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด  
 
 สําหรับเกณฑการใหคะแนนคาเฉล่ียในแตละระดับนัน้ ใชสูตรการคํานวณชวงกวางของช้ันได
ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค.  2537:29) 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด  
ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 

ชวงคะแนน  
5 – 1 

  = 
5 

=  0.8 

 
 โดยแบงชวงขอมูล ดังนี้ 
      คะแนนเฉลี่ย   ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  1.00 – 1.80   หมายถึง  นอยท่ีสุด 
  1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย 
  2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 
  3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 
  4.21 – 5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 
   

3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
 2.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาทําการตรวจสอบ และเสนอแนะเพิม่เติม 
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  3.  นําแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม จากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพือ่ปรับปรุงอีกคร้ังกอนนําไป
ทดลองใช 
 4.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อ
หาคาความเช่ือม่ันโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา ( - Coefficient) โดยวิธีการคํานวณของครอนบัค 
(Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 125-126)  คาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับของความคงท่ีของ
แบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 ≤  ≤ 1 คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อม่ันสูง ผลการ
ทดลองใชเคร่ืองมือไดคุณภาพของเคร่ืองมือท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.920 เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา 
  สภาพการทํางาน      มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.788 
  ความเพยีงพอของรายได       มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.726 
  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.941 
  ความเปนธรรมของหนวยงาน       มีคาความเช่ือม่ันเทากบั 0.819 
  สวัสดิการของหนวยงาน        มีคาความเชือ่ม่ันเทากับ 0.828 
  ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน         มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.824 
  กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.894 
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวจิัยเร่ือง “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิน่ 
คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด” ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ดังนี ้
 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม 
ตัวอยาง จํานวน 200 คน จากการแจกแบบสอบถามไดกลับคืนมากท้ังหมด 200 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากแหลงขอมูลดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอคําปรึกษาจากผูบริหารของบริษัท มาเลย เอ็นจิน่ คอมโพเน็นท(ประเทศไทย) 
จํากัดเพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรมของบริษัทเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ผูวิจัยขอคําปรึกษาจากผูจัดการฝายบุคคลเพ่ือใหทราบจํานวนประชากร และเพื่อใหทราบ
ความเหมาะสมในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจําเปนตองใชในการวิจัย 
 3. การศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารวารสาร งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ และแหลงขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต   
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5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวจิัยนําแบบสอบถาม
ท้ังหมดมาดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1. ทดสอบแบบสอบถามท่ีไดทําการออกแบบไว (Pre-test) แลวดําเนินการแกไขขอบกพรอง 
ของแบบสอบถาม  พรอมตรวจความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีการของ Cronbach’s Alpha () 
 2. นําแบบสอบถามท่ีแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
 3. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจยัไดตรวจสอบความถูกตองและ 
สมบูรณของแบบสอบถาม 
 4. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณแลว นํามาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัส 
สําหรับประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 5. นําขอมูลมาบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
และทําการวิเคราะหขอมูล 
  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหหาความเช่ือถือไดของเคร่ืองมือ (Reliably of the test) โดยวิธีคาคอนบัคแอลฟา 
(กัลยา วาณิชยบัญชา.  2546) 

  Cronbach’s Alpha   =  
  ianceariancek

ianceariancek

var/cov11

var/cov


  

 
  เม่ือ  α  แทน  คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน 
    k  แทน  จํานวนคําถาม 
   covariance แทน  คาเฉล่ียของความแปรปรวนรวมระหวางคําถาม      ตางๆ 
   variance        แทน  คาเฉล่ียของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
  คาแอลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง   
0 <   < 1 คาท่ีใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 
  
 2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  จะใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Means) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงหนาท่ีงาน สถานภาพสมรสและระยะเวลาในการทํางาน โดยการใชสถิติพื้นฐาน ดังนี ้



 
 

59 

  2.1 คาสถิติรอยละ (Percentage) 
     

    100f
p

n


  

 
   เม่ือ P แทน  คารอยละ 
    F แทน ความถ่ีท่ีตองการเปล่ียนแปลงใหเปนรอยละ 
    n แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 
  2.2 คาเฉล่ีย (Arithmetic mean) (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541: 40) 
 

    n

Xi
X


 

 
   เม่ือ X       แทน  คาเฉล่ีย 

     Xi  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
       n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 40) 
       

    )1(

)( 22
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   เม่ือ S  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

       
2)( X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

         
2X   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

    N      แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
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 3. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
  3.1  การทดสอบสมมติฐาน 
   ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา ลักษณะงาน 
สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
   การวิเคราะหใชคาสถิติ t-test และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่ออธิบายคาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร กับ ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
  3.2  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   3.2.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการ
ทดสอบคา t-test เมื่อทดสอบความแปรปรวนของประชากรกลุมท่ี 1 และ กลุมท่ี 2 ใช  t-test เพื่อใช
ทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 (เพศ) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:165) 
     กรณีไมทราบคาความแปรปรวน (variance) ของประชากรท้ังสองกลุม และ
สมมติวาไมเทากัน 
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    กรณีไมทราบคาความแปรปรวน (variance) ของประชากรท้ังสองกลุม แต
ทราบวาประชากรท้ังสองกลุมมีความแปรปรวนเทากนั  
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  โดยท่ี df = 221  nn  
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   เม่ือ  t แทน   คาความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุม 

    1x   แทน   คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 1 

    2x  แทน   คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี 2  

    
2
1s   แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 

    
2
2s   แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 2 

    1n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ี 1 
    2n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยางท่ี 2 
    df  แทน   องศาอิสระ (Degree of freedom) 
  
   3.2.2 การทดสอบสมมติฐานในความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมี
มากกวา 2 กลุม ใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐานขอท่ี 1 (อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการทํางาน) โดยใชสูตร
ดังนี้ (กัลยา วาณิชยบัญชา.  2546: 144) 
           
  
 
   เม่ือ  F แทน  คาแจกแจงท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 
    MSb แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSw  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 
    df  แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม     
                                                           (k-1), ภายในกลุม (n-k) 
 
     กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะทําการตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคู  ท่ีระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี .05 หรือระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวธีิ 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544:333) 
 

    LSD = 
MSEt

kn ;
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ji nn
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   เม่ือ  LSD แทน คาผลตางนัยสําคัญท่ีคํานวณไดสําหรับประชากรกลุมท่ี i และ j 
     MSE แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
     k แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
     n แทน จํานวนของตัวอยางท้ังหมด 
           แทน  ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 
 
   3.2.3 กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ใชคา Brown-Forsythe (β) 
(Hartung.  2001: 300) มีสูตรดังนี ้  
 

     
 
   เม่ือ   β    แทน  คาสถิตท่ีใชพิจารณาใน Brown-Forsythe  
     MS(B)   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 
       (Mean Square between group)  
     MS(W)   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
       (Mean Square within group) สาหรบ Brown-Forsythe  
     K  แทน  จํานวนกลุมของตัวอยางi 
    n  แทน  จํานวนตัวอยางของกลุมท่ี i    
     N  แทน  ขนาดของประชากร  
    2

1S   แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี i  
     
   3.2.3 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ จะทําการ
ทดสอบเปนรายคู เพื่อดวูามีคูใดท่ีแตกตางกัน โดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห. 2543: 116) มี
สูตรดังนี้  
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   เม่ือ      t   แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน  t-distribution  
     MS(W)   แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
              (Mean Square within group) สําหรับ Brown-Forsythe  
     Xi  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี i  
    Xj  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ี j  
     Ni  แทน จํานวนตัวอยางของกลุมท่ี i  
     N j  แทน จํานวนตัวอยางของกลุมท่ี j 
 
   3.2.4 สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใชหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว หรือระหวางขอมูล 2 ชุด 
  
 ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร หรือระหวางขอมูล 2 ชุด อยูในมาตราอันตร
ภาคหรือมาตราอัตราสวน โดยใชวิธีการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
(บุญชม ศรีสะอาด.  2541: 143)  
  
 สมการถดถอยพหุคูณ  Y´ =   a + b2X2+ b3X3+ … bkXk 
  
 เม่ือ  Y´        แทน คะแนนพยากรณของตัวเกณฑ (ตัวแปรตาม) 
              X1, X2, …Xk  แทน  ตัวแปรพยากรณ 
   a         แทน  จุดตัดของเสนถดถอยสําหรับ Y ท่ีถูกทํานายดวย Xk 
        b2, b3, …bk      แทน  ความชัน(partial slope) ของเสนถดถอยสําหรับ Y ท่ีถูกทํานาย 
                ดวย Xk 
      k          แทน  จํานวนตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระX) 
 
 โดยท่ีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ จะมีคาระหวาง   -1< r < 1 ความหมายของคา r (กัลยา 
วาณิชยบัญชา. 2544: 437) คือ 
 1.  คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะ
ลด แตถา X ลด Y จะเพิ่ม 
 2.   คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั คือ ถา X เพิ่ม Y จะเพิ่ม
ดวย แตถา X ลด Y จะลดลงดวย 
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 3.   ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.   ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมีความ 
สัมพันธกันมาก 
 5.   ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพนัธกัน 
 6.   ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย และมีคาระดับความสัมพันธของ
คาสหสัมพันธ 
 
 สําหรับการแปลความหมายระดับความสัมพันธกําหนด ดังนี ้
 ถา r มีคาระหวาง 0.71 - 1.00 แสดงวามีความสัมพันธในระดับสูง 
             ถา r มีคาระหวาง 0.31 – 0.70 แสดงวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
             ถา r มีคาระหวาง 0.01 – 0.30 แสดงวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
            ถา r มีคาระหวาง 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเลย 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงท่ีจะศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็น
จิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด ในการวิเคราะหและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในส่ือความหมายท่ีตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ ใน
การใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 n   แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง  

 X   แทน  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t – Distribution  
 F   แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F – Distribution 
 Sig. แทน  ระดับนยัสําคัญทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรมคํานวณได  
    ใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

 Ho   แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

 Ha  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  
 MS  แทน  คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df   แทน  ช้ันของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 LSD  แทน  Least Significant Difference 
 B  แทน คาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (Unstandardized Coefficients) 
 β  แทน คาสัมประสิทธ์ิการถูกตอบของตัวพยากรณซ่ึงทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
     Constant (a)     แทน คาคงท่ี 
 Adjusted R2   แทน  ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว 
 *   แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลู 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอ
เปน  3 สวน ดังนี้ คือ 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงหนาท่ีงาน สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น 
คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยในท่ีทํางานในดานสภาพการทํางาน ดานความเพียงพอของ
รายได ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานความเปนธรรมของหนวยงาน 
ดานสวัสดิการของหนวยงาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็น
จิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็น
จิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก เพศ อายุ           
วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีงาน สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแสดงจํานวน 
(ความถ่ี) และคารอยละ ดังนี้ 
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ตาราง 1  จํานวน (ความถี่) และคารอยละเกีย่วกับลักษณะสวนบุคคล 
 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ    
 ชาย 134 67.0 
 หญิง 66 33.0 
 รวม 200 100.0 
2. อายุ    
 ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 58 29.0 
 ระหวาง 31-40 ป 64 32.0 
 ระหวาง 41-50 ป  45 22.5 
 มากกวา 51 ปข้ึนไป 33 16.5 
 รวม 200 100.0 
3. วุฒิการศึกษา   
 ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 36 18.0 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 45 22.5 
 อนุปริญญา/ ปวส. 31 15.5 
 ปริญญาตรี 79 39.5 
 สูงกวาปริญญาตรี 9 4.5 
 รวม 200 100.0 
4. ตําแหนงหนาท่ีงาน   
 พนักงานทัว่ไป 144 72.0 
 หัวหนางาน 56 28.0 
 รวม 200 100.0 
5. สถานภาพสมรส   
 โสด 86 43.0 
 สมรส/อยูดวยกัน 94 47.0 
 หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 20 10.0 
 รวม 200 100.0 
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ตาราง 1  จํานวน (ความถี่) และคารอยละเกีย่วกับลักษณะสวนบุคคล 
 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   
  ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 93 46.5 
 ระหวาง 6-10 ป 42 21.0 
 ระหวาง 11-15 ป 35 17.5 
 มากกวา 16 ปข้ึนไป 30 15.0 
 รวม 200 100.0 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 200 
คน จําแนกตามตัวแปรไดดังน้ี 
 เพศ ผูท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีจํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 67.0 และรองลงมา
เปนเพศหญิง มีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 33.0 
 อายุ ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีจํานวน 64 คน คิดเปน
รอยละ 32.0 เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนผูท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอย
ละ 29.0 เปนอันดับสอง เปนผูท่ีมีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และเปนผู
ท่ีมีอายุมากกวา 51 ปข้ึนไป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.5 
วุฒิการศึกษา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 79 คน 
คิดเปนรอยละ 39.5 เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.5 เปนอันอับสอง เปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.0 เปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. มีจํานวน 31 
คน คิดเปนรอยละ 15.5 และเปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
4.5 
 ตําแหนงหนาท่ีงาน ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานท่ัวไป มีจํานวน 144 คน คิด
เปนรอยละ 72.0 รองลงมาเปนระดับหัวหนางาน มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28.0 
 สถานภาพสมรส ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีจํานวน 94 
คน คิดเปนรอยละ 47 เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด มีจํานวน 86 คน คิดเปน
รอยละ 43.0 และเปนพนักงานท่ีมีสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
10.0 
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 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 46.5 เปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนผูท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 6 – 10 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.0 เปนอันดับสอง เปนผู
ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 11 – 15 ป มีจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และเปนผูท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 16 ปข้ึนไป มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.0 
 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยในท่ีทํางานในดานสภาพการทํางาน ดานความเพียงพอของ
รายได ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานความเปนธรรมของหนวยงาน 
ดานสวัสดิการของหนวยงาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็น
จิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตาราง 2  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางาน โดยรวมและรายดาน 
 

ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 
1. สภาพการทํางาน 3.24 0.83 ปานกลาง 
2. ความเพียงพอของรายได 3.18 1.20 ปานกลาง 
3. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับ
บัญชา 

3.42 1.02 มาก 

4. ความเปนธรรมของหนวยงาน 3.11 1.15 ปานกลาง 
5. สวัสดิการของหนวยงาน 3.03 1.11 ปานกลาง 
6. ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 3.13 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.19 1.05 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 2 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เห็นวาท่ีทํางานของตนมีลักษณะโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ ความสัมพันธระหวางผูบังคับ
บัญชากับผูใตบังคับบัญชา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 3.42 รองลงมาคือ สภาพการทํางาน ความ
เพียงพอของรายได ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ความเปนธรรมของหนวยงาน สวัสดิการของหน
วยงาน มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง เทากับ 3.24, 3.18, 3.13, 3.11 และ 3.03 ตามลําดับ 
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ตาราง 3  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางานดานสภาพการทํางาน โดยรวม
และรายขอ 

 

 ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 

1. ดานสภาพการทํางาน    
 - ภายในอาคารท่ีทํางานมีความสะอาด 3.20 0.82 ปานกลาง 
 - สภาพแวดลอมภายนอกอาคารมีความรมร่ืน 2.91 0.76 ปานกลาง 
 - หนวยงานมวีัสดุอุปกรณในการทํางาน 

อยางเพียงพอ 
3.33 0.81 ปานกลาง 

 - กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท
เอ้ืออํานวยตอการทํางาน 

3.19 0.89 ปานกลาง 

 - เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือรวมมือใน
การทํางาน 

3.58 0.88 มาก 

 ดานสภาพการทํางานโดยรวม 3.24 0.83 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 3  พบวาสภาพการทํางานของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีลักษณะอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ เพื่อนรวมงานใหความชวย
เหลือรวมมือในการทํางาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 3.58 รองลงมาคือ หนวยงานมีวัสดุอุปกรณ
ในการทํางานอยางเพียงพอ ภายในอาคารท่ีทํางานมีความสะอาด กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัท
เอ้ืออํานวยตอการทํางาน สภาพแวดลอมภายนอกอาคารมีความรมร่ืน มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 
เทากับ 3.33, 3.20, 3.19 และ 2.91 ตามลําดับ 
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ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางานดานความเพียงพอของรายได 
โดยรวมและรายขอ 

 

 ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 

2. ดานความเพียงพอของรายได    
 - ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณ

งานท่ีทํา 
3.04 0.86 ปานกลาง 

 - ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

3.09 0.87 ปานกลาง 

 - เงินเดือนท่ีไดรับเพียงพอตอการดํารงชีวิต
ในปจจุบัน 

2.92 0.87 ปานกลาง 

 - การเบิกจายเงิน ประกันสังคม เงินทดรองจ
าย มีความสะดวกรวดเร็ว 

3.58 1.98 มาก 

 - เงินตอบแทนในการทํางาน เชน เงินเพิ่ม
พิเศษ เงินคาตําแหนง เบ้ียขยัน เปนตน เป
นท่ีนาพอใจ 

3.25 1.42 ปานกลาง 

 ดานความเพียงพอของรายไดโดยรวม 3.18 1.20 ปานกลาง 
 

 
 จากตาราง 4  พบวาความเพียงพอของรายไดของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีลักษณะอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ การเบิกจายเงิน 
ประกันสังคม เงินทดรองจาย มีความสะดวกรวดเร็ว มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 3.58 รองลงมาคือ 
เงินตอบแทนในการทํางาน เชน เงินเพิ่มพิเศษ เงินคาตําแหนง เบ้ียขยัน เปนตน เปนท่ีนาพอใจ เงินเดือน
เหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ เงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา เงินเดือนท่ีไดรับเพียงพอต
อการดํารงชีวิตในปจจุบัน   มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง เทากับ 3.25, 3.09, 3.04 และ 2.92 ตามลําดับ 
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ตาราง 5  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับ
บัญชากับผูใตบังคับบัญชา โดยรวมและรายขอ 

 

 ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 

3. ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา   
 - ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นพรอมให 

ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
3.28 1.05 ปานกลาง 

 - การตัดสินใจของผูบังคับบัญชาข้ึนอยูกับ
เหตุผลมากกวาอารมณ 

3.26 1.06 ปานกลาง 

 - ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

3.58 0.93 มาก 

 - ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการตัดสิน
ความผิด พรอมรวมแกไขปญหาตางๆ 

3.49 1.15 มาก 

 - การมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาเขาใจ   
งายเปน ข้ันตอนชัดเจน 

3.52 0.91 มาก 

 ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ 
ผูใตบังคับบัญชาโดยรวม 

3.42 1.02 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบวาความสัมพันธระหวางผู บังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมมีลักษณะอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดาน
อ่ืนคือ ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
เทากับ 3.58 รองลงมาคือ การมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาเขาใจงายเปน ข้ันตอนชัดเจน ผูบังคับ
บัญชามีความยุติธรรมในการตัดสินความผิด พรอมรวมแกไขปญหาตางๆ มีคาเฉล่ียในระดับมาก เทากับ 
3.52, 3.49 ตามลําดับ และผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นพรอมใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ
ตัดสินใจของ ผูบังคับบัญชาข้ึนอยูกับเหตุผลมากกวาอารมณ มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง เทากับ 3.28, 
3.26 ตามลําดับ 
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ตาราง 6 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงาน 
โดยรวมและรายขอ 

 

 ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 

4. ดานความเปนธรรมของหนวยงาน   
 - การพิจารณาแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงข้ึนอยูกับ

ความรูความสามารถของพนักงาน 
2.94 1.04 ปานกลาง 

 - หนวยงานมีการกระจายงานใหพนักงานอย
างเหมาะสม  เทาเทียมกัน 

3.09 1.08 ปานกลาง 

 - การพิจารณาความดีความชอบมีหลักเกณฑ
ท่ีชัดเจน 

2.74 1.02 ปานกลาง 

 - ผูบังคับบัญชามีเหตุผลสามารถปกปองผูใต
บังคับบัญชาไดเม่ือเกิดปญหา 

3.32 1.06 ปานกลาง 

 - ทานไดรับความยุติธรรมในการพิจารณา
โทษทางวินัย 

3.49 1.55 มาก 

 ดานความเปนธรรมของหนวยงานโดยรวม 3.11 1.15 ปานกลาง 
 

 จากตาราง 6 พบวาความเปนธรรมของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีลักษณะอยู
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ ไดรับความยุติธรรมใน
การพิจารณาโทษทางวินัย มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 3.49 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชามีเหตุผล
สามารถปกปองผูใตบังคับบัญชาไดเม่ือเกิดปญหา หนวยงานมีการกระจายงานใหพนักงาน อยาง
เหมาะสมเทาเทียมกัน การพิจารณาแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงข้ึนอยูกับความรูความสามารถของพนักงาน 
การพิจารณาความดีความชอบมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง เทากับ 3.32,  3.09,  
2.94 และ 2.74 ตามลําดับ 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางานดานสวัสดิการของหนวยงาน 
โดยรวมและรายขอ 

 

 ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 

5. ดานสวัสดิการของหนวยงาน   
 - บริษัท เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวม

ในการจดัสวัสดิการดานตางๆ 
2.50 1.23 นอย 

 - การดําเนินงานดานสวัสดิการเปนไปดวย
ความเหมาะสมสะดวกรวดเร็ว 

2.90 1.23 ปานกลาง 

 - บริษัท มีสวสัดิการใหกับพนักงานเก่ียวกับ
เร่ืองความ เจ็บปวยในการรักษาพยาบาล 

3.58 0.97 มาก 

 - ทานไดรับสวัสดิการตางๆ เพียงพอกับความ 
ตองการ 

3.19 1.14 ปานกลาง 

 - บริษัท จัดสวสัดิการไดครบถวนเหมาะสม 3.01 0.98 ปานกลาง 
 ดานสวัสดิการของหนวยงานโดยรวม 3.03 1.11 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 7 พบวาสวัสดิการของหนวยงานของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีลักษณะอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ บริษัท มีสวัสดิการใหกับ
พนักงานเกี่ยวกับเร่ืองความเจ็บปวยในการรักษาพยาบาล มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 3.58 
รองลงมาคือ ไดรับสวัสดิการตางๆเพียงพอกับความตองการ บริษัทจัดสวัสดิการไดครบถวนเหมาะสม 
การดําเนินงาน  ดานสวัสดิการเปนไปดวยความเหมาะสมสะดวกรวดเร็ว มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง 
เทากับ 3.19, 3.01, 2.90 ตามลําดับ และบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ  
ดานตางๆ มีคาเฉล่ียในระดับนอย เทากับ 2.50 
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ตาราง 8  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการ
ทํางาน โดยรวมและรายขอ 

 

 ปจจัยในท่ีทํางาน X  S.D. ระดับปจจัย 

6. ดานความม่ันคงปลอดภยัในการทํางาน   
 - สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัยพรอมดวย

การจัดอุปกรณปองกันอันตรายใหกับ
พนักงาน 

3.24 0.86 ปานกลาง 

 - ทานรูสึกมีความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ี
การงานปจจุบันท่ีปฏิบัติอยู 

3.15 0.84 ปานกลาง 

 - ทานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติอยู 

2.89 0.99 ปานกลาง 

 - ทานไดรับการสนับสนุนดานการฝกอบรม 
การศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมความรูในหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

2.81 1.14 ปานกลาง 

 - ทานรูสึกวาบริษัท เปนองคกรท่ีมีความ
ม่ันคง 

3.55 1.16 มาก 

ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานโดยรวม 3.13 1.00 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 8 พบวาความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมี
ลักษณะอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ บริษัทเปน
องคกรท่ีมีความม่ันคง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 3.55 รองลงมาคือ สถานท่ีทํางานมีความ
ปลอดภัยพรอมดวยการจัดอุปกรณปองกันอันตรายใหกับพนักงาน ความม่ันคงใน    ตําแหนงหนาท่ีการ
งานปจจุบันท่ีปฏิบัติอยู ความ กาวหนาในตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยู การสนับสนุนดานการฝกอบรม 
การศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มความรูใน หนาท่ีความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง เทากับ 3.24,        
3.15, 2.89 และ 2.81 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 



 
 

76 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็น
จิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตาราง 9  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายขอ 
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน X  S.D. ระดับปจจัย 
1. ทานมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา 3.65 0.80 มาก 
2. ทานมีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 

4.05 0.79 มาก 

3. ทานมีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพยีรในการทํางาน 4.08 0.73 มาก 
4. ทานปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัท
กําหนด 

4.01 0.66 มาก 

5. เม่ือพบปญหาทานยนิดีเต็มใจแกไขอยางรวดเร็ว 4.10 0.69 มาก 

6. ทานมีการนาํเสนอถายทอดความรูแกเพือ่นรวมงาน
เพื่อใหงานสําเร็จ 

4.06 0.74 มาก 

รวม 3.99 0.73 มาก 

 
 จากตาราง 9 พบวาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมี
ลักษณะอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาลักษณะท่ีมีมากกวาดานอ่ืนคือ ยินดีเต็มใจแกไข
อยางรวดเร็ว มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เทากับ 4.10 รองลงมาคือ ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรใน
การทํางาน การนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จ ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุง
พัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัท
กําหนด ความพึงพอใจในงานท่ีทํา มีคาเฉลี่ยในระดับปานนอย เทากับ 4.08, 4.06, 4.05, 4.01 และ 3.65 
ตามลําดับ 
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 สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานใชสถิติ Independent Samples t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใชวิธีการทดสอบ ดงันี้ 
 ในการทดสอบดวย สถิติ Independent Samples t-test ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมี 2 กลุม โดยทดสอบคาความแปรปรวนดวย Levene’s test เม่ือ
คา Sig. มากกวา 0.05 จะอานคา t-test ท่ี Equal variances assumed และเม่ือ Sig. นอยกวา 0.05 จะอานคา 
t-test ท่ี Equal variances not assumed 
 ในการทดสอบดวย ANOVA ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางท่ีมีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 
One Way ANOVA) โดยเร่ิมจากการทดสอบคา Levene’s test เพื่อทดสอบคาความแปรปรวนของขอมูล 
ถา Levene’s test มีคา Sig. นอยกวา 0.05  ผูวิจัยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยสถิติ Brown-
Forsythe และเพ่ือใหทราบวามีคาเฉล่ียคูใดบางท่ีแตกตางกัน และจะทําการเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉล่ียระหวางคู ดวยวิธี Dunnett T3 และเม่ือ Levene’s test มีคา Sig. มากกวา  0.05 ผูวิจัยทดสอบความ
แตกตางของคาเฉล่ียโดยสถิติ  F-test  และหากพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เพื่อใหทราบวามี
คาเฉล่ียคูใดบางท่ีแตกตางกันจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูเพ่ือดูวามีคูใดบางท่ี
แตกตางกัน ดวยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 
 สมมติฐานขอ 1  เพศ มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เพ่ือศึกษาวาคาเฉลี่ยของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานแตละกลุมมีความแตกตางกันหรือไม โดย
ทําการวิเคราะหคาความแปรปรวนของขอมูลกอน ดังตาราง 10. ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 Ha: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

78 

ตาราง 10  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเพศ โดยใช Levene’s test 
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Levene’s Test Sig. 
1. ความพึงพอใจ 21.69  0.00* 
2. ความมุงม่ัน 3.31 0.07 
3. ความอดทน ขยัน หม่ันเพยีร 7.21  0.01* 
4. ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย 3.11 0.08 
5. ยินดีเต็มใจแกไขงาน 2.93 0.09 
6. ถายทอดความรู 0.42 0.52 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 10. แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ
แตละกลุมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances assumed 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.07 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี 
Equal variances not assumed 
 ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.01 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง
วาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances assumed 
 ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.08 ซ่ึงมากกวา 0.05 
แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances not assumed 
ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.09 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ  
แตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances not assumed 
 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.52 ซ่ึง
มากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances 
not assumed 
 Ho: เพศชายและเพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 Ha: เพศชายและเพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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ตาราง 11 การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามกลุมเพศ โดยใชสถิติ t-test 

 

ชาย หญิง ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

t Sig. 

1.  ความพึงพอใจ 3.60 0.89 มาก 3.74 0.56 มาก -1.22  0.00* 
2.  ความมุงมั่น 4.07 0.85 มาก 4.00 0.68 มาก 0.67 0.07 
3.  ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร 4.04 0.80 มาก 4.15 0.53 มาก -0.98  0.01* 
4.  ปฏิบตัิหนาทีบ่รรลเุปาหมาย 3.98 0.70 มาก 4.06 0.58 มาก -0.89 0.08 
5.  ยินดีเต็มใจแกไขงาน 4.12 0.72 มาก 4.05 0.64 มาก 0.74 0.09 
6.  ถายทอดความรู 4.13 0.74 มาก 3.91 0.72 มาก 2.06 0.52 

 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตาราง 11  ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามเพศ ในการแสดงออก 6 ดานคือ ความพึงพอใจ ความมุงม่ัน 
ความอดทนขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย ยินดีเต็มใจแกไขงาน และถายทอดความรู พบวา 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานความพึงพอใจ และดานความอดทน 
ขยัน หม่ันเพียร โดย เพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาผูชาย มีความแตกตางของ
คาเฉล่ียเทากับ 0.14 และ 0.11 ตามลําดับ และเพศชายกับเพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ในดานความมุงม่ัน ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย ยินดีเต็มใจแกไข
งาน และถายทอดความรู 
 
 สมมติฐานขอ 2 อายุมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% เพื่อศึกษาวาคาเฉล่ียของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงาน
แตละกลุมมีความแตกตางกันหรือไม โดยทําการวิเคราะหคาความแปรปรวนของขอมูลกอน ดังตาราง 
12. ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้    
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 Ha: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
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ตาราง 12  คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ โดยใช Levene’s test 
 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

Levene’s  
Test 

df1 df2 Sig. 
Statistical 

Hypothesis Test 
1. ความพึงพอใจ 1.07 3.00 196.00 0.36 F-test 
2. ความมุงม่ัน 1.11 3.00 196.00 0.34 F-test 
3. ความอดทน ขยัน หม่ันเพยีร 4.90 3.00 196.00  0.00* Brown-Forsythe 
4. ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย 5.01 3.00 196.00  0.00* Brown-Forsythe 
5. ยินดีเต็มใจแกไขงาน 2.33 3.00 196.00 0.08 F-test 
6. ถายทอดความรู 1.75 3.00 196.00 0.16 F-test 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 12. แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.36 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ
แตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 13 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.34 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ใน
การทดสอบ ดังตาราง 13 
 ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง
วาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 14. 
ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความ
แปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 14 
 ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.08 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 13 
 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.16 ซ่ึง
มากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 13 
 Ho: แตละกลุมอายุของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 Ha: อยางนอย 2 กลุมอายุของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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ตาราง 13. การทดสอบความแตกตางคาของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
จําแนกตามกลุมอายุ โดยใชสถิติ F-test ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้ 

 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความพึงพอใจ ระหวางกลุม 2.86 3.00 095 1.52 0.21 
 ภายในกลุม 122.94 196.00 0.63   
 รวม 125.79 199.00    
ความมุงม่ัน ระหวางกลุม 1.70 3.00 0.57 0.90 0.44 
 ภายในกลุม 123.80 196.00 0.63   
 รวม 125.50 199.00    
ยินดีเต็มใจแกไขงาน ระหวางกลุม 2.85 3.00 0.95 2.02 0.11 
 ภายในกลุม 92.34 196.00 0.47   
 รวม 95.19 199.00    
ถายทอดความรู ระหวางกลุม 0.66 3.00 0.22 0.40 0.75 
 ภายในกลุม 108.62 196.00 0.55   
 รวม 109.28 199.00    
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแตกตางของความพึงพอใจในงานท่ีทํา ความมุงม่ันท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา ยินดีเต็มใจแกไขอยางรวดเร็ว และมีการ
นําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จ พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.21 ซ่ึงมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานแตละ
กลุมอายุมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.44 ซ่ึงมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานแตละกลุมอายุมีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนา
งานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ยินดีเต็มใจแกไขอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.11 ซ่ึงมากกวา 0.05 หมายความวา พนักงาน
แตละกลุมอายุมีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.75 ซ่ึง
มากกวา 0.05 หมายความวา พนักงานแตละกลุมอายุมีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงาน
เพื่อใหงานสําเร็จ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 Ho: แตละกลุมอายุของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 Ha: อยางนอย 2 กลุมอายุของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
 
 

ตาราง 14  การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามกลุมอายุ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 

 
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Statistica df1 df2 Sig. 

ความอดทน ขยัน หม่ันเพยีร Brown-Forsythe 6.07 3.00 177.22  0.00* 
ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย Brown-Forsythe 1.01 3.00 143.56 0.39 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 14. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอย

กวา 0.05 ทําใหสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน Ha ได ยกเวนดานการปฏิบัติหนาท่ี

ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดท่ีไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho ได ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา 
กลุมตัวอยางพนักงานอยางนอย 2 กลุมอายุมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในดานความมานะ
อดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

83 

ตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันกับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 

 

อายุ Mean ต่ํากวา 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ปข้ึนไป 
ต่ํากวา 30 ป 4.28 -    

      
31 – 40 ป 3.81 0.46* -   

  0.01    
41 – 50 ป 4.04 0.23 -0.23 -  

  0.47 0.27   
มากกวา 51 ปข้ึนไป 4.30 -0.03 -0.49* -0.26 - 

  1.00 0.00 0.34  
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 จากตาราง 15  โดยการทดสอบดวยวิธี Dunnett’s T3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงาน
ท่ีมีอายุมากกวา 51 ปข้ึนไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความมานะอดทน 
ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมากกวากลุมตัวอยางอายุ 31 – 40 ป ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางของ
พนักงานที่มีอายุ 31 -40 ป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมากกวากลุมตัวอยางอายุต่ํา
กวา 30 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.49 และ 0.46 ตามลําดับ 
 

 สมมติฐานขอ 3 วุฒิการศึกษา มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% เพื่อศึกษาวาคาเฉล่ียของระดับขวัญและกําลังใจ
ของพนักงานแตละกลุมมีความแตกตางกันหรือไม โดยทําการวิเคราะหคาความแปรปรวนของขอมูล
กอน ดังตาราง 16. ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 Ha: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
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ตาราง 16  คาความแปรปรวนของแตละกลุมวุฒิการศึกษา โดยใช Levene’s test 
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
Levene’s  

Test 
df1 df2 Sig. 

Statistical Hypothesis 
Test 

1. ความพึงพอใจ 5.19 4.00 195.00  0.00* Brown-Forsythe 
2. ความมุงม่ัน 3.60 4.00 195.00  0.01* Brown-Forsythe 
3. ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร 0.54 4.00 195.00 0.71 F-test 
4. ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย 0.16 4.00 195.00 0.96 F-test 
5. ยินดีเต็มใจแกไขงาน 0.44 4.00 195.00 0.78 F-test 
6. ถายทอดความรู 2.53 4.00 195.00  0.04* Brown-Forsythe 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 
 จากตาราง 16 แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ
แตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 20. 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.01 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 20. 
 ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.71 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา
ความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 17. 
 ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.96 ซ่ึงมากกวา 0.05 
แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 17. 
ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.78 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ  
แตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 17. 
 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.04 ซ่ึงนอย
กวา 0.01 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
ดังตาราง 20. 
 Ho: แตละกลุมวุฒิการศึกษาของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน 
 Ha: อยางนอย 2 กลุมวุฒิการศึกษาของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน 
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ตาราง 17  การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติ F-test . ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้ 

 
 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความอดทน ขยัน หม่ันเพียร ระหวางกลุม 2.30 4.00 0.57 1.09 0.36 
 ภายในกลุม 102.42 195.00 0.53   
 รวม 104.72 199.00    
ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย ระหวางกลุม 4.66 4.00 1.17 2.76  0.03* 
 ภายในกลุม 82.33 195.00 0.42   
 รวม 86.99 199.00    
ยินดีเต็มใจแกไขงาน ระหวางกลุม 7.50 4.00 1.88 4.17  0.00* 
 ภายในกลุม 87.69 195.00 0.45   
 รวม 95.20 199.00    
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 17. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด และยินดีเต็มใจแกไขงานอยาง

รวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ทําใหสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับ

สมมติฐาน Ha ได ยกเวนความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานท่ีไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน 

Ho ได ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางพนักงานอยางนอย 2 กลุมวุฒิการศึกษามีระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนด และ
ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็ว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 
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ตาราง 18  ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามที่บริษัท
กําหนด 

 

วุฒิการศึกษา Mean 
ตํ่ากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.75 -     
       
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 3.98 -0.23 -    
  0.73     
อนุปริญญา/ ปวส. 3.94 -0.19 0.04 -   
  0.93 1.00    
ปริญญาตรี 4.13 -0.38* -0.15 -0.19 -  
  0.03 0.94 0.85   
สูงกวาปริญญาตรี 4.33 -0.58 -0.36 -0.40 -0.21 - 

  0.08 0.56 0.47 0.92  
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 18 โดยการทดสอบดวยวิธี LSD แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดและในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด 
มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.38 
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ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็ว 

 
 

วุฒิการศึกษา Mean 
ตํ่ากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย / 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

ปริญญาตรี 
สูงกวา

ปริญญาตรี 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.78 -     
       
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4.22 -0.44* -    
  0.04     
อนุปริญญา/ ปวส. 3.90 -0.13 0.32 -   
  1.00 0.40    
ปริญญาตรี 4.20 -0.42* 0.20 -0.30 -  
  0.04 1.00 0.43   
สูงกวาปริญญาตรี 4.44 -0.67 -0.22 -0.54 -0.24 - 

  0.06 0.93 0.20 0.88  

 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

 จากตาราง 19 โดยการทดสอบดวยวิธี LSD แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ในดานยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมากกกวากลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.42 และ0.44 
ตามลําดับ 
 Ho: แตละกลุมวุฒิการศึกษาของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน 
 Ha: อยางนอย 2 กลุมวุฒิการศึกษาของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยใชสถิติ Brown-Forsythe ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 

 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Statistica df1 df2 Sig. 
ความพึงพอใจ Brown-Forsythe 1.50 3.00 156.01 0.22 
ความมุงม่ัน Brown-Forsythe 0.93 3.00 181.43 0.43 
ถายทอดความรู Brown-Forsythe 0.40 3.00 165.84 0.75 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 20. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานความพึงพอใจในงานที่ทํา ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา และมีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จมี

คา Sig. เทากับ 0.22, 0.43 และ 0.75 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 ทําใหยอมรับสมมติฐาน Ho และ

ปฏิเสธสมมติฐาน Ha ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางแตละกลุมวุฒิการศึกษามีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 สมมติฐานขอ 4  ตําแหนงหนาท่ีงานมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือศึกษาวาคาเฉล่ียของระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานแตละกลุมมีความ
แตกตางกันหรือไม โดยทําการวิเคราะหคาความแปรปรวนของขอมูลกอน ดังตาราง 21. ซ่ึงมีสมมติฐาน
ดังนี้ 
 

 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 Ha: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
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ตาราง 21 คาความแปรปรวนของแตละกลุมตําแหนงหนาท่ีงาน โดยใช Levene’s test 
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Levene’s Test Sig. 
1. ความพึงพอใจ 9.89  0.00* 
2. ความมุงม่ัน 0.02 0.88 
3. ความอดทน ขยัน หม่ันเพยีร 0.01 0.92 
4. ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย 0.01 0.92 
5. ยินดีเต็มใจแกไขงาน 0.21 0.65 
6. ถายทอดความรู 0.24 0.63 

 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 จากตาราง 21  แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ
แตละกลุมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances assumed 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.88 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี 
Equal variances not assumed 
 ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.92 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา
ความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances not assumed 
 ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.92 ซ่ึงมากกวา 0.05 
แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances not assumed 
ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.65 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแต
ละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances not assumed 
 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.63 ซ่ึง
มากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใชคา t-test ท่ี Equal variances 
not assumed 
      Ho: ตําแหนงหัวหนางานและตําแหนงพนักงานท่ัวไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 
      Ha: ตําแหนงหัวหนางานและตําแหนงพนักงานท่ัวไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
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ตาราง 22 การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามตําแหนงหนาท่ี โดยใชสถิติ t-test 

 

พนักงานทัว่ไป หัวหนางาน ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

t Sig. 

1.  ความพึงพอใจ 3.61 0.85 มาก 3.73 0.65 มาก -0.97 0.28 
2.  ความมุงมั่น 3.94 0.82 มาก 4.32 0.66 มากที่สุด -3.37  0.00* 
3.  ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร 4.03 0.76 มาก 4.21 0.62 มากที่สุด -1.78 0.10 
4.  ปฏิบัติหนาที่บรรลุเปาหมาย 3.94 0.67 มาก 4.16 0.63 มาก -2.15  0.04* 
5.  เต็มใจแกไขงาน 4.00 0.71 มาก 4.34 0.58 มากที่สุด -3.48  0.00* 
6.  ถายทอดความรู 3.95 0.74 มาก 4.34 0.67 มากที่สุด -3.57  0.00* 

 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางของระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีงาน ในการแสดงออก 6 ดานคือ ความ
พึงพอใจ ความมุงม่ัน ความอดทนขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย เต็มใจแกไขงาน และ
ถายทอดความรู พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานความมุงม่ัน 
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย เต็มใจแกไขงาน และถายทอดความรูโดย 
ตําแหนงหัวหนางานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาตําแหนงพนักงานท่ัวไป มีความ
แตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.38, 0.22, 0.34 และ 0.39 ตามลําดับ ในขณะเดียวกันตําแหนงหัวหนางาน
และตําแหนงพนักงานท่ัวไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ในดานความพึงพอใจ และความอดทน ขยัน หม่ันเพียร 
 
 สมมติฐานขอ 5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% เพื่อศึกษาวาคาเฉล่ียของระดับขวัญและ
กําลังใจของพนักงานแตละกลุมมีความแตกตางกันหรือไม โดยทําการวิเคราะหคาความแปรปรวนของ
ขอมูลกอน ดังตาราง 23. ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 Ha: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
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ตาราง 23. คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพสมรส โดยใช Levene’s test 
 
 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
Levene’s  

Test 
df1 df2 Sig. 

Statistical Hypothesis 
Test 

1. ความพึงพอใจ 19.59 2.00 197.00  0.00* Brown-Forsythe 
2. ความมุงมั่น 1.85 2.00 197.00 0.16 F-test 
3. ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร 19.3 2.00 197.00 0.15 F-test 
4. ปฏิบัติหนาที่บรรลุเปาหมาย 0.24 2.00 197.00 0.79 F-test 
5. ยินดีเต็มใจแกไขงาน 0.74 2.00 197.00 0.48 F-test 
6. ถายทอดความรู 2.20 2.00 197.00 0.11 F-test 

 
* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 จากตาราง 23  แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ
แตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 26. 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.16 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ใน
การทดสอบ ดังตาราง 24. 
 ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.15 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวา
ความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 24. 
 การปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.79 ซ่ึงมากกวา 0.05 
แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 24. 
ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.48 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแต
ละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 24. 
 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.11 ซ่ึง
มากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 24. 
          Ho: แตละกลุมสถานภาพสมรสของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 
          Ha: อยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
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ตาราง 24  การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามกลุมสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ F-test ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้ 

 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความมุงม่ัน ระหวางกลุม 2.85 2.00 1.42 2.29 0.10 
 ภายในกลุม 122.65 197.00 0.62   
 รวม 125.50 199.00    
ความอดทน ขยัน หม่ันเพียร ระหวางกลุม 0.64 2.00 0.32 0.60 0.55 
 ภายในกลุม 104.08 197.00 0.53   
 รวม 104.72 199.00    
ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย ระหวางกลุม 5.85 2.00 2.92 7.10  0.00* 
 ภายในกลุม 81.15 197.00 0.41   
 รวม 87.00 199.00    
ยินดีเต็มใจแกไขงาน ระหวางกลุม 0.77 2.00 0.38 0.80 0.45 
 ภายในกลุม 94.43 197.00 0.48   
 รวม 95.20 199.00    
ถายทอดความรู ระหวางกลุม 0.48 2.00 0.24 0.44 0.65 
 ภายในกลุม 108.80 197.00 0.55   
 รวม 109.28 199.00    
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 24. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงมี

คานอยกวา 0.05 ใหสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน Ha ได ยกเวนความมุงม่ัน ความ

อดทน ขยัน หม่ันเพียร ยินดีเต็มใจแกไขงาน และถายทอดความรูท่ีไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho ได 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางพนักงานอยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสมีระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานในดานปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 0.05 
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ตาราง 25  ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันกับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
บริษัทกําหนด 

 

สถานภาพสมรส Mean 
สถานภาพ

โสด 
สถานภาพ 

สมรส/อยูดวยกัน 
สถานภาพหยาราง/ 
หมาย/แยกกันอยู 

4.08 -   สถานภาพโสด 
    

3.85 0.23* -  สถานภาพ 
สมรส/อยูดวยกัน  0.05   

4.40 -0.32* -0.55* - สถานภาพ 
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู  0.05 0.00  
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 25 โดยการทดสอบดวยวิธี LSD แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมี
สถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกัน และสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนดมากกวากลุมตัวอยางท่ีมี
สถานภาพโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.32 และ 0.23 
ตามลําดับ 
 ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกัน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนด
มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.55 
          Ho: แตละกลุมสถานภาพสมรสของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 
         Ha: อยางนอย 2 กลุมสถานภาพสมรสของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
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ตาราง 26  การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามกลุมสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ Brown-Forsythe ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 

 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Statistica df1 df2 Sig. 
ความพึงพอใจ Brown-Forsythe 6.32 2.00 190.27  0.00* 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 26. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในดานความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ทําใหสามารถปฏิเสธ

สมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน Ha ได ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางพนักงานอยางนอย 
2 กลุมสถานภาพสมรสมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในดานความพึงพอใจในงานท่ีทําแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตาราง 27  ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันกับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

 

สถานภาพสมรส Mean 
สถานภาพ

โสด 
สถานภาพ 

สมรส/อยูดวยกัน 
สถานภาพ 

หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
3.74 -   สถานภาพ 

โสด     
3.49 0.25 -  สถานภาพ 

สมรส/อยูดวยกัน  0.11   
3.95 -0.21 -0.46* - สถานภาพ 

หยาราง/หมาย/แยกกัน
อยู 

 0.14 0.00  

 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 27 โดยการทดสอบดวยวิธี Dunnett’s T3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงาน
ท่ีมีสถานภาพหยาราง/หมาย/แยกกันอยู มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความ
พึงพอใจในงานท่ีทํามากกวากลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีสมรส/อยูดวยกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.46 
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 สมมติฐานขอ 6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% เพื่อศึกษาวาคาเฉล่ียของระดับขวัญ
และกําลังใจของพนักงานแตละกลุมมีความแตกตางกันหรือไม โดยทําการวิเคราะหคาความแปรปรวน
ของขอมูลกอน ดังตาราง 28. ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 Ha: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 28  คาความแปรปรวนของแตละกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใช Levene’s test 
 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

Levene’s  
Test 

df1 df2 Sig. 
Statistical 

Hypothesis Test 

1. ความพึงพอใจ 4.70 3.00 196.00  0.00* Brown-Forsythe 
2. ความมุงม่ัน 1.13 3.00 196.00 0.34 F-test 
3. ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร 6.50 3.00 196.00  0.00* Brown-Forsythe 
4. ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย 7.02 3.00 196.00  0.00* Brown-Forsythe 
5. ยินดีเต็มใจแกไขงาน 1.46 3.00 196.00 0.23 F-test 
6. ถายทอดความรู 2.34 3.00 196.00 0.07 F-test 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
 จากตาราง 28  แสดงคาความแปรปรวนโดยใช Levene’s test พบวา 
 ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของ
แตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 31. 
 ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา Sig. 
เทากับ 0.34 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ใน
การทดสอบ ดังตาราง 29. 
 ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดง
วาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดังตาราง 31. 
การปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig. เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวา
ความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบดังตาราง 31. 
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 ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็วมีคา Sig. เทากับ 0.23 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดังตาราง 29. 
 มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จมีคา Sig. เทากับ 0.07 ซ่ึง
มากกวา 0.05 แสดงวาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึงใช สถิติ F-test ในการทดสอบ ดัง
ตาราง 29. 
 Ho: แตละกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 Ha: อยางนอย 2 กลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 

ตาราง 29  การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ F-test ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้ 

 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ความมุงม่ัน ระหวางกลุม 5.83 3.00 1.94 3.18  0.03* 
 ภายในกลุม 119.67 196.00 0.61   
 รวม 125.50 199.00    
ยินดีเต็มใจแกไขงาน ระหวางกลุม 1.77 3.00 0.59 1.24 0.30 
 ภายในกลุม 93.43 196.00 0.48   
 รวม 95.20 199.00    
ถายทอดความรู ระหวางกลุม 1.78 3.00 0.59 1.08 0.36 
 ภายในกลุม 107.50 196.00 0.55   
 รวม 109.28 199.00    
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 29. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามีคา 

Sig. เทากับ 0.03 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ทําใหสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho และยอมรับสมมติฐาน Ha ได 

ยกเวนยินดีเต็มใจแกไขงาน และถายทอดความรูท่ีไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho ได ดังนั้นจึงสามารถ
สรุปไดวา กลุมตัวอยางพนักงานอยางนอย 2 กลุมท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับขวัญ
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และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 
 

ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตาง
กันกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 

 

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

Mean 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5 ป 

6 – 10 ป 11 – 15 ป 
มากกวา 16 ป 

ข้ึนไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 4.11 -    

      
6 – 10 ป 4.12 -0.01 -   

  1.00    
11 – 15 ป 3.69 -0.42* 0.43* -  

  0.02 0.03   
มากกวา 16 ปข้ึนไป 4.20 -0.09 -0.08 -0.51* - 

  0.99 1.00 0.01  
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 30 โดยการทดสอบดวยวิธี LSD แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 16 ปข้ึนไป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน
ดานความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลามากกวากลุมตัวอยาง
ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 - 15 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ีย
เทากับ 0.51 
 ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ป มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
และระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 – 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 
0.42 และ 0.43 ตามลําดับ 

 Ho: แตละกลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 Ha: อยางนอย 2 กลุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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ตาราง 31  การทดสอบความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนก
ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใชสถิติ Brown-Forsythe ซ่ึงมีสมมติฐานดังน้ี 

 

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน Statistica df1 df2 Sig. 
ความพึงพอใจ Brown-Forsythe 2.36 3.00 122.32 0.08 
ความอดทน ขยัน หม่ันเพยีร Brown-Forsythe 8.46 3.00 150.87  0.00* 
การปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย Brown-Forsythe 3.38 3.00 108.43  0.02* 
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานในตาราง 27. พบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมีคา Sig.เทากับ 0.00 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 ทําใหสามารถปฏิเสธสมมติฐาน 

Ho และยอมรับสมมติฐาน Ha ได ยกเวนความพึงพอใจในงานท่ีทํา ท่ีไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน Ho ได 
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางพนักงานอยางนอย 2 กลุมท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 
และการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
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ตาราง 32  ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตาง
กันกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรใน
การทํางาน 

 

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

Mean 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5 ป 

6 – 10 ป 11 – 15 ป 
มากกวา 16 ป 

ข้ึนไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 4.17 -    
      
6 – 10 ป 4.19 -0.02 -   
  1.00    
11 – 15 ป 3.60 0.57* 0.59* -  
  0.00 0.00   
มากกวา 16 ปข้ึนไป 4.20 -0.03 -0.01 -0.60* - 

  1.00 1.00 0.00  
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 32 โดยทดสอบดวยวิธี Dunnett’s T3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 16 ปข้ึนไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน
ดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางานมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
11 – 15 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.60 
 ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ป มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
และ 6 – 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.57 และ 0.59 
ตามลําดับ 
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ตาราง 33  ผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางของพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตาง
กันกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีบริษัทกําหนด 

 

ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

Mean 
ต่ํากวาหรือ
เทากับ 5 ป 

6 – 10 ป 11 – 15 ป 
มากกวา 16 ป 

ข้ึนไป 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 4.12 -    
      
6 – 10 ป 4.07 0.05 -   
  1.00    
11 – 15 ป 3.74 0.38* 0.33 -  
  0.02 0.06   
มากกวา 16 ปข้ึนไป 3.87 0.25 0.20 -0.12 - 

  0.57 0.77 0.18  
 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

 จากตาราง 33 โดยการทดสอบดวยวิธี Dunnett’s T3 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางของพนักงาน
ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 – 15 ป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 0.38 

 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับปจจัยในท่ีทํางานท่ีมีตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในดานตางๆ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 สมมุติฐานขอ 7 ปจจัยในท่ีทํางานในดานสภาพการทํางาน มีความสัมพนัธกับระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี ้
     Ho:  ปจจัยในที่ทํางานในดานสภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Ha:  ปจจัยในที่ทํางานในดานสภาพการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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 สมมติฐานขอ 8 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความเพียงพอของรายได มีความสัมพันธกับระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 Ho:  ปจจัยในที่ทํางานในดานความเพียงพอของรายไดไมมีความสัมพนัธกับระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Ha:  ปจจัยในที่ทํางานในดานความเพียงพอของรายได มีความสัมพันธกับระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

 สมมติฐานขอ 9 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากัผูใตบังคับ
บัญชา มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถเขียนเปน
สมมุติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 Ho:  ปจจัยในที่ทํางานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  
ไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Ha:  ปจจัยในที่ทํางานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  
มีความสัมพันธกับระดับขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

 สมมติฐานขอ 10 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความเปนธรรมของหนวยงาน มีความสัมพนัธกับ
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 Ho:  ปจจัยในที่ทํางานในดานความเปนธรรมของหนวยงาน ไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Ha:  ปจจัยในที่ทํางานในดานความเปนธรรมของหนวยงาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและ 
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
 สมมติฐานขอ 11 ปจจัยในท่ีทํางานในดานสวัสดิการของหนวยงาน มีความสัมพันธกบัระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 Ho: ปจจัยในท่ีทํางานในดานสวัสดิการของหนวยงาน ไมมีความสัมพันธกับระดับขวญัและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Ha: ปจจัยในท่ีทํางานในดานสวัสดิการของหนวยงาน มีความสัมพันธกบัระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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 สมมติฐานขอ 12 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธ
กับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมมุติฐานทางสถิติได
ดังนี ้
 Ho: ปจจัยในท่ีทํางานในดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ไมมีความสัมพันธกบัระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 Ha: ปจจัยในท่ีทํางานในดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญ 
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีเกี่ยวกับท่ีเกี่ยวกับปจจัยในที่ทํางานท่ีมีตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ในดานตางๆ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 34  ความสัมพันธระหวางปจจัยในที่ทํางาน กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานความพึง

พอใจในงานท่ีทํา โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  

B S.D. Beta () 
t Sig. 

(Constant) 1.047 0.254  4.129 0.000* 
สภาพการทํางาน -0.043 0.104 -0.033 -0.416 0.678 
ความเพียงพอของรายได 0.248 0.057 0.276 4.355 0.000* 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

0.215 0.078 0.249 2.748 0.007* 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 0.046 0.071 0.051 0.645 0.520 
สวัสดิการของหนวยงาน 0.072 0.070 0.078 1.037 0.301 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 0.272 0.085 0.259 3.211 0.002* 

Adjusted R Square = 0.407                   Sig. = 0.000 

 
a. Dependent: ความพึงพอใจในงานที่ทํา 

 
 จากตาราง 34. เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () พบวา ตัวแปรปจจัยในท่ี
ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธ
จากมากไปนอย ไดแก ความเพียงพอของรายได ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และความสัมพันธ
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ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา สามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
 คา Adjusted R Square มีคาเทากับ 0.407 และคา Sig. เทากับ 0.000 แสดงใหเห็นวา ตัวแปร 
ความเพียงพอของรายได ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา สามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได รอยละ 40.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการตรวจสอบเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ (B) พบวา  
 1.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในท่ีทํางานดานความเพียงพอของรายได พบวา มีความสัมพันธ
เชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยาง
พนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความเพียงพอของรายไดเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของ
ตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 0.248 
หนวย 
 2.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในท่ีทํางานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึง
สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในที่ทํางานดานความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุม
ตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.215 หนวย 
 3.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมข้ึน 1 หนวย 
โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.272 หนวย 
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ตาราง 35 ความสัมพันธระหวางปจจัยในท่ีทํางาน กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานความ
มุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา โดยการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B S.D. Beta () 
t Sig. 

(Constant) 2.417 0.297  8.128 0.000* 
สภาพการทํางาน 0.184 0.122 0.142 1.500 0.135 
ความเพียงพอของรายได -0.046 0.067 -0.051 -0.685 0.494 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

-0.173 0.092 -0.200 -1.878 0.062 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 0.313 0.083 0.350 3.778 0.000* 
สวัสดิการของหนวยงาน 0.065 0.082 0.070 0.792 0.429 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 0.193 0.099 0.184 1.943 0.050* 

Adjusted R Square = 0.183                   Sig. = 0.000 

 
a. Dependent: ความมุงมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนางานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดียิ่งขึ้นตลอดเวลา 

 

 จากตาราง 35 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () พบวา ตัวแปรปจจัยในท่ี
ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธ
จากมากไปนอย ไดแก ความเปนธรรมของหนวยงาน และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน สามารถ
พยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
 คา Adjusted R Square มีคาเทากับ 0.183 และคา Sig. เทากับ 0.000 แสดงใหเห็นวา ตัวแปร 
ความเพียงพอของรายได ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา สามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได รอยละ 18.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการตรวจสอบเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ (B) พบวา  
 1.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในที่ทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงาน พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไม
มีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 0.313 หนวย 
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 2.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมขึ้น 1 หนวย 
โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.193 หนวย 
 
ตาราง 36  ความสัมพันธระหวางปจจัยในที่ทํางาน กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานความ

มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B S.D. Beta () 
t Sig. 

(Constant) 3.212 0.296  10.855 0.000* 
สภาพการทํางาน 0.230 0.122 0.195 1.892 0.060 
ความเพียงพอของรายได -0.043 0.066 -0.052 -0.640 0.523 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

-0.114 0.091 -0.144 -1.243 0.215 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 0.122 0.082 0.150 1.485 0.139 
สวัสดิการของหนวยงาน -0.019 0.081 -0.022 -0.229 0.819 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 0.103 0.099 0.107 1.041 0.299 

Adjusted R Square = 0.032                   Sig. = 0.057 
 

a. Dependent: ความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 
 

 จากตาราง 36. เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () พบวา ตัวแปรปจจัยในท่ี
ทํางาน ไดแก สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา ความเปนธรรมของหนวยงาน สวัสดิการของหนวยงานและความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางาน ไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในดานความ
มานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ซ่ึงมีคา Adjusted R Square มีคาเทากับ 0.032 และคา Sig. 
เทากับ 0.057 
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ตาราง 37  ความสัมพันธระหวางปจจัยในที่ทํางาน กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานปฏิบัติ
หนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B S.D. Beta () 
t Sig. 

(Constant) 3.614 0.266  13.562 0.000* 
สภาพการทํางาน -0.217 0.110 -0.201 -1.975 0.050* 
ความเพียงพอของรายได 0.030 0.060 0.040 0.495 0.621 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

0.052 0.082 0.072 0.627 0.532 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 0.164 0.074 0.221 2.211 0.028* 
สวัสดิการของหนวยงาน 0.067 0.073 0.086 0.911 0.364 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 0.035 0.089 0.040 0.392 0.695 

Adjusted R Square = 0.054                   Sig. = 0.010 

 
a. Dependent: ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายตามที่บริษัทกําหนด 

 

 จากตาราง 37  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () พบวา ตัวแปรปจจัยในท่ี
ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธ
จากมากไปนอย ไดแก สภาพการทํางาน และความเปนธรรมของหนวยงาน สามารถพยากรณขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
 คา Adjusted R Square มีคาเทากับ 0.054 และคา Sig. เทากับ 0.010 แสดงใหเห็นวา ตัวแปร 
ความเปนธรรมของหนวยงาน และสภาพการทํางาน สามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได รอยละ 5.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการตรวจสอบเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ (B) พบวา 
 1.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในท่ีทํางานดานสภาพการทํางาน พบวา มีความสัมพันธเชิงลบ
กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงานเหน็วา
หากปจจัยในที่ทํางานดานสภาพการทํางานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ 
กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานลดลง 0.217 หนวย 
 2.  สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในที่ทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงาน พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไม
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มีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 0.164 หนวย 
 
ตาราง 38 ความสัมพันธระหวางปจจัยในท่ีทํางาน กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานยินดีเต็มใจ

แกไขอยางรวดเร็ว โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B S.D. Beta () 
t Sig. 

(Constant) 2.969 0.274  10.818 0.000* 
สภาพการทํางาน 0.145 0.113 0.129 1.287 0.200 
ความเพียงพอของรายได 0.000 0.062 0.000 -0.008 0.994 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

-0.113 0.085 -0.150 -1.330 0.185 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 0.146 0.077 0.188 1.911 0.058 
สวัสดิการของหนวยงาน -0.003 0.075 -0.004 -0.046 0.964 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 0.191 0.092 0.209 2.086 0.038* 

Adjusted R Square = 0.083                   Sig. = 0.000 

 
a. Dependent: ยินดีเต็มใจแกไขอยางรวดเร็ว 

 

 จากตาราง 38 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () พบวา ตัวแปรปจจัยในท่ี
ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
ซ่ึงสามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  
 คา Adjusted R Square มีคาเทากับ 0.083 และคา Sig. เทากับ 0.000 แสดงใหเห็นวา ตัวแปร 
ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน สามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได รอยละ 8.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการตรวจสอบเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ (B) พบวา  
 สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในที่ทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมข้ึน 1 หนวย 
โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.191 หนวย 



 
 

108 

ตาราง 39  ความสัมพันธระหวางปจจัยในท่ีทํางาน กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานการ
นําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จ โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients    

B S.D. Beta () 
t Sig. 

(Constant) 3.520 0.292  12.067 0.000* 
สภาพการทํางาน -0.194 0.120 -0.161 -1.620 0.107 
ความเพียงพอของรายได -0.046 0.066 -0.055 -0.702 0.484 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

-0.059 0.090 -0.073 -0.656 0.513 

ความเปนธรรมของหนวยงาน 0.091 0.081 0.110 1.124 0.262 
สวัสดิการของหนวยงาน 0.125 0.080 0.145 1.565 0.119 
ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 0.274 0.098 0.279 2.805 0.006* 

Adjusted R Square = 0.098                   Sig. = 0.000 

 
a. Dependent: การนําเสนอถายทอดความรูแกเพ่ือนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จ 

 

 จากตาราง 39. เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน () พบวา ตัวแปรปจจัยในท่ี
ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
ซ่ึงสามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
คา Adjusted R Square มีคาเทากับ 0.098 และคา Sig. เทากับ 0.000 แสดงใหเห็นวา ตัวแปร ความม่ันคง
ปลอดภัยในการทํางานสามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได รอยละ 9.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 จากการตรวจสอบเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิ (B) พบวา  
 สัมประสิทธ์ิ (B) ของปจจัยในที่ทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุม
ตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมข้ึน 1 หนวย 
โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.274 หนวย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 40  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1-6 
 
 

ลักษณะขอมูลสวนบุคคล 
ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน เพศ อาย ุ
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหนง
หนาท่ีงาน 

สถานภาพ
สมรส 

ระยะเวลา
ในการ

ปฏิบัติงาน 
1.  ความพึงพอใจ � X X X � X 

2.  ความมุงม่ัน X X X � X � 

3.  ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร � � X X X � 

4.  ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย X X � � � � 

5.  ยินดีเต็มใจแกไขงาน X X � � X X 

6.  ถายทอดความรู X X X � X X 

 

 
หมายเหตุ 

 เคร่ืองหมาย   �   หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน Ha (มีความสัมพันธ) 

 เคร่ืองหมาย    X    หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน Ha (ไมมีความสัมพันธ) 
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ตาราง 41 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ 7-12 ดวยสถิติการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 
 

ปจจัยในท่ีทํางาน 

ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สภาพการ

ทํางาน 

ความ
เพียงพอ
ของ
รายได 

ความสัมพันธ
ระหวาง

ผูบังคับบัญชา
กับ

ผูใตบังคับบัญ
ชา 

ความเปน
ธรรมของ
หนวยงาน 

สวัสดิการ
ของ

หนวยงาน 

ความมั่นคง
ปลอดภัย
ในการ
ทํางาน 

1.  ความพึงพอใจ X � � X X � 

2.  ความมุงม่ัน X X X � X � 

3.  ความอดทน ขยัน หมั่นเพียร X X X X X X 

4.  ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย � X X � X X 

5.  ยินดีเต็มใจแกไขงาน X X X X X � 

6.  ถายทอดความรู X X X X X � 

 

หมายเหตุ 

 เคร่ืองหมาย   �   หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน Ha (มีความสัมพันธ) 

 เคร่ืองหมาย    X    หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน Ha (ไมมีความสัมพันธ) 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) 
จํากัด เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยคือ  
 1. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอม
โพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด  
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในท่ีทํางานท้ัง 6 ดาน ไดแก ดานสภาพการทํางาน 
ดานความเพียงพอของรายได ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานความ   
เปนธรรมของหนวยงาน ดานสวัสดิการของหนวยงาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน กับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 3. เพ่ือศึกษาความแตกตางของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท 
มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีงาน 
สถานภาพสมรส และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก พนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 320 คน (ขอมูลจากฝายบุคคลบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ส้ินเดือนมกราคม 2554) ประกอบไปดวย 2 กลุมหลัก คือพนักงานท่ัวไป 230 คน
และหัวหนางาน 90 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีท้ังหมด          
3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ปจจัยในท่ีทํางาน 6 ดาน  ไดแก สภาพการทํางาน ความเพียงพอของรายได 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความเปนธรรมของหนวยงาน สวัสดิการของ
หนวยงาน และความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน  
 ตอนท่ี 3 การวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบสอบถามท่ีเหมาะสม 
 2.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ี
ปรึกษาทําการตรวจสอบ และเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 3.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
จากนั้นนํามาปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงอีกคร้ังกอนนําไปทดลองใช 
 4.  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด เพื่อ
หาคาความเช่ือม่ันโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิอัลฟา ( - Coefficient) โดยวิธีการคํานวณของครอนบัค 
(Cronbach) คาอัลฟาท่ีไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤  
≤ 1 คาท่ีใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวามีความเช่ือม่ันสูง  
 ผลการทดลองใชเคร่ืองมือไดคุณภาพของเครื่องมือท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.920 เม่ือพิจารณาใน
แตละดานพบวา   
 ดานสภาพการทํางานมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.788  
 ดานความเพียงพอของรายไดมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.726  

 ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.94 
 ดานความเปนธรรมของหนวยงานมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.819  
 ดานสวัสดิการของหนวยงานมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.828  
 ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.804  
 ดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.894 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดกําหนดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการขอความรวมมือจาก
พนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชแบบสอบถามสงใหกลุม
ประชากรตามสายงานจํานวน 200 ชุด ใชเวลาเก็บขอมูลภายใน 1-2 สัปดาห และไดรับแบบสอบถาม
กลับเต็มจํานวน 200 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จากน้ันผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ
กอนนําขอมูลไปวิเคราะหตามข้ันตอนทางสถิติตอไป 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดแบบสอบถามจากกลุมประชากรแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของขอมูลท้ังหมด สรางคูมือลงรหัสและนําขอมูลมาลงรหัส จากนั้นนําขอมูลท่ีลงรหัสเรียบรอยแลวไป
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บันทึกในแผนขอมูล (Diskette) แลวนําไปวิเคราะหประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สําหรับงานวิจัยทางดวยสังคมศาสตร 

 
สรุปผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31 – 40 ป เปนผูท่ีมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีตําแหนงเปนพนักงานท่ัวไป สถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน และมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยในท่ีทํางาน 
  2.1  ดานสภาพการทํางาน 
   ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ดานสภาพการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอท่ีมีระดับขวัญและกําลังใจมากท่ีสุด คือ เพ่ือนรวมงานใหความชวยเหลือรวมมือในการทํางาน อยูใน
ระดับมาก 
  2.2  ดานความเพียงพอของรายได 
   ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ดานความเพียงพอของรายได โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนการเบิกจายเงิน 
ประกันสังคม เงินทดรองจาย มีความสะดวกรวดเร็ว อยูในระดับมาก 
  2.3  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
   ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับ
มาก ยกเวนผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นพรอมใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการตัดสินใจ
ของผูบังคับบัญชาข้ึนอยูกับเหตุผลมากกวาอารมณ อยูในระดับปานกลาง 
  2.4  ความเปนธรรมของหนวยงาน 
   ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ดานความเปนธรรมของหนวยงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนทานไดรับ
ความยุติธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย อยูในระดับมาก 
  2.5  สวัสดิการของหนวยงาน 
   ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ดานสวัสดิการของหนวยงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนบริษัท เปดโอ
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กาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการดานตางๆ อยูในระดับนอย และบริษัท มีสวัสดิการให
กับพนักงานเกี่ยวกับเร่ืองความเจ็บปวยในการรักษาพยาบาล อยูในระดับมาก 
  2.6  ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 
   ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท 
(ประเทศไทย) จํากัด ดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนทาน
รูสึกวาบริษัท เปนองคกรท่ีมีความม่ันคง อยูในระดับมาก 
 

 สวนท่ี 3. ผลการวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 พบวาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพ
เน็นท (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก 
 

 สวนท่ี 4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธตามสมมุติฐาน 
  4.1  สมมุติฐานขอ 1  เพศมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
   ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามเพศ พบวา ในการแสดงออกท้ัง 6 ดานคือ ความพึงพอใจ ความ
มุงม่ัน ความอดทนขยันหม่ันเพียร ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย ยินดีเต็มใจแกไขงาน และถายทอดความรู 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานความพึงพอใจ และดานความ
อดทน ขยัน หม่ันเพียร โดย เพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาผูชาย และเพศชายกับ
เพศหญิงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดานความมุงม่ัน 
ปฏิบัติหนาท่ีบรรลุเปาหมาย ยินดีเต็มใจแกไขงาน และถายทอดความรู 
  4.2  สมมุติฐานขอ 2 อายุมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
   ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามอายุ พบวา พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในงานท่ี
ทํา มีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา มีความยินดีเต็มใจ
แกไขงานอยางรวดเร็ว มีการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จ และปฏิบัติ
หนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ยกเวนในเร่ืองความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
  4.3  สมมุติฐานขอ 3 วุฒิการศึกษามีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
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   ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา พนักงานท่ีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจในงานที่ทํา ความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งขึ้นตลอดเวลา มี
การนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพื่อใหงานสําเร็จ ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการ
ทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวนเร่ืองการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด และยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็ว ท่ีมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  4.4  สมมุติฐานขอ 4  ตําแหนงหนาท่ีงานมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีงาน พบวา ในดานความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุง
พัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา ดานการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
บริษัทกําหนด ดานความยินดีเต็มใจแกไขอยางรวดเร็ว ดานการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงาน
เพื่อใหงานสําเร็จในตําแหนงหัวหนางานมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงาน
ท่ัวไป เวนดานความพึงพอใจในงานท่ีทํา และดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ท่ี
ตําแหนงหัวหนางานและพนักงานท่ัวไปมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  4.5 สมมุติฐานขอ 5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตาง
กันมีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา ความมานะอดทน 
ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็ว และการนําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อน
รวมงานเพื่อใหงานสําเร็จ ท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะมีเพียงดานความพึง
พอใจในงานท่ีทํา และการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนดท่ีพบวา ท่ีมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  4.6  สมมุติฐานขอ 6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
   ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา การยินดีเต็มใจแกไขงานอยางรวดเร็ว และการ
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นําเสนอถายทอดความรูแกเพื่อนรวมงานเพ่ือใหงานสําเร็จ ท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ยกเวนเร่ืองความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 
ความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน และการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัท
กําหนด ท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  4.7  สมมุติฐานขอ 7 ปจจัยในที่ทํางานในดานสภาพการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการวิเคราะหพบวา 
   ตัวแปรปจจัยในท่ีทํางานท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธจากมากไปนอย ไดแก ความเพียงพอของรายได ความม่ันคง
ปลอดภัยในการทํางาน และความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา สามารถพยากรณ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยสามารถรวมกัน
อธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได รอยละ 40.7 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
   1)  ปจจัยในท่ีทํางานดานความเพียงพอของรายได พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงานเห็นวา
หากปจจัยในที่ทํางานดานความเพียงพอของรายไดเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมา
เกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.248 หนวย 
   2) ปจจัยในที่ทํางานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายได
วา กลุมตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมี
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.215 หนวย 
   3)  ปจจัยในที่ทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธเชิง
บวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงาน
เห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
0.272 หนวย 
  4.8  สมมติฐานขอ 8 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความเพียงพอของรายได มีความสัมพันธกับ
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการวิเคราะหพบวา 
   ตัวแปรปจจัยในที่ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธจากมากไปนอย ไดแก ความเปนธรรมของหนวยงาน และความ
ม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน สามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ระดับ



 
 

117 

ความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยสามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได รอยละ 18.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   1) ปจจัยในท่ีทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงาน พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก
กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงานเหน็วา
หากปจจัยในท่ีทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน
มาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.313 หนวย 
   2) ปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธเชิง
บวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงาน
เห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
0.193 หนวย 
  4.9  สมมติฐานขอ 9 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการ
วิเคราะหพบวา 
   ตัวแปรปจจัยในที่ ทํางานไมมีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในดานความมานะอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 
  4.10 สมมติฐานขอ  10  ปจจัยในท่ีทํางานในดานความเปนธรรมของหนวยงาน  มี
ความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการวิเคราะหพบวา 
   ตัวแปรปจจัยในที่ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
เรียงลําดับตามขนาดของความสัมพันธจากมากไปนอย ไดแก ความเปนธรรมของหนวยงาน และสภาพ
การทํางาน สามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอย
ละ 95 โดยสามารถรวมกันอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานได รอยละ 5.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   1)  ปจจัยในที่ทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงาน พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก
กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงานเห็นวา
หากปจจัยในท่ีทํางานดานความเปนธรรมของหนวยงานเพ่ิมข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืน
มาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 0.217 หนวย 
   2) ปจจัยในที่ทํางานดานสภาพการทํางาน พบวา มีความสัมพันธเชิงลบกับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงานเห็นวาหากปจจัย
ในท่ีทํางานดานสภาพการทํางานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุม
ตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานลดลง 0.164 หนวย 
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  4.11 สมมติฐานขอ 11 ปจจัยในที่ทํางานในดานสวัสดิการของหนวยงาน มีความสัมพันธ
กับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการวิเคราะหพบวา 
   ตัวแปรปจจัยในที่ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ไดแก ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได รอยละ 8.3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
    ปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธเชิง
บวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงาน
เห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
0.191 หนวย 
  4.12 สมมติฐานขอ 12 ปจจัยในท่ีทํางานในดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มี
ความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการวิเคราะหพบวา 
   ตัวแปรปจจัยในที่ทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ไดแก ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสามารถพยากรณขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดยสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได รอยละ 9.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   ปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธเชิง
บวกกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางพนักงาน
เห็นวาหากปจจัยในท่ีทํางานดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานเพิ่มข้ึน 1 หนวย โดยไมมีอิทธิพล
ของตัวแปรอ่ืนมาเกี่ยวของ กลุมตัวอยางพนักงานจะมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
0.274 หนวย 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญท่ีผูวิจัยนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1.  พนักงานท่ีมีเพศแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานในปจจุบันของแตละสวนงาน แตละหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ท้ังเพศหญิงและเพศชายสามารถปฏิบัติงานไดเทาเทียมกัน มีความสอดคลองกันในดาน
ความมุงม่ัน ยินดีเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายสัมฤทธ์ิผล จึงสงผลใหขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานจึงไมแตกตางกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ
วิจัยของ วิชิต เยี่ยมเวหา (2531) ศึกษาขวัญและกําลังใจของครูและคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน
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ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานีพบวาครูท่ีมีเพศตางกันระดับขวัญและ
กําลังใจไมแตกตางกัน  
 2.  พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะวาพนักงานแมจะมีอายุที่แตกตางกัน แตมีความม่ันคงในความสําเร็จ
ของงานที่เหมือนกัน ดังนั้นอายุท่ีแตกตางกันจึงทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานไมแตกตางกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
สุวณี ตีรถะ (2545) เร่ืองขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนในจงัหวดั
นครปฐม และอาคม ฉันทเจริญโชค (2545) เร่ืองขวัญและกําลังใจของพนักงานฝายผลิต บริษัท ซีพลาส 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด พบวา ระยะอายุขาราชการและระยะอายุของพนักงานท่ีแตกตางกัน มีระดับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 3.  พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานไมวาจะจบการศึกษาในระดับใดก็ตาม 
แตความสําเร็จของงานและนโยบายการบริหารงาน รวมถึงมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา ความมุงม่ัน 
อดทนขยันหม่ันเพียรที่มีเหมือนกัน จึงไมสงผลใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของอาคม    ฉันทเจริญโชค (2545) เร่ืองขวัญและกําลังใจของพนักงานฝายผลิต
บริษัท ซีพลาส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และเสริมศักดิ์ ประสารแสง (2542) เร่ืองขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี: ศึกษาเฉพาะกรณี กองอาคารสถานท่ีสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกัน 
 4.  พนักงานท่ีมีตําแหนงหนาที่งานแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยภาพรวมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานท่ีมีตําแหนงงานท่ีแตกตางกันแตมี
ความรูสึกมั่นคงในงานและผลตอบแทนท่ีแตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับทฤษฎีความตองการ
ของเฮอรเบิรก (Herzberg) โดยแบงปจจัยจูงใจออกเปน 2 องคประกอบคือ ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ 
(motivation faction) ซ่ึงประกอบไปดวย การยกยอง, การเล่ือนตําแหนง, การใหโอกาสพัฒนาศักยภาพ, 
การใหความม่ันคง และการใหความใสใจ สวนอีกปจจัยคือปจจัยสุขอนามัย (hygiene factor) ซ่ึงประกอบ
ไปดวย นโยบายแลการบริหารงานขององคการ, การบังคับบัญชา, ความสัมพันธระวางเพื่อนรวมงาน, 
อัตราคาจาง, ความม่ันคง และสภาพการทํางาน 
  ปจจัยสุขอนามัยกระตุ นทําใหบุคลเกิดความกระตือรือรนและพยายามทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้นเม่ือตองการจูงใจผูบริหารควรมอบหมายงานท่ีทาทาย ใหบุคคลมีความมี
ความรับผิดชอบสูงข้ึน ตลอดจนใหเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน จะทําใหพนักงานทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
ในขณะเดียวกนหากขาดปจจัยสุขอนามัย อาจกอใหเกิดความไมพอใจแกพนักงานไดเชน การนัดหยุด
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งานของพนักงาน เพ่ือเรียกรองคาจางแรงงาน ผูบริหารจึงจัดใหมีโครงการดานผลประโยชนพิเศษตางๆ 
เพื่อใหพนักงานพึงพอใจ ทฤษฎี  จูงใจของเฮอรเบิรก ไดศึกษาจนมีความเช่ือวาความตองการดานการจูง
ใจจะประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับงานโดยตรง งานท่ีมีความทาทายกอใหเกิดความรูสึกท่ีดี เกี่ยวกับ
ความสําเร็จของงาน เกิดความรับผิดชอบ มีความรูสึกกาวหนาไดรับการยกยอง และเกิดความเพลิดเพลิน
ในงาน โดยพัฒนาเพิ่มพูนเนื้อหาของงาน(job-enrichment) ใหมีคุณคาการปรับปรุงงานและออกแบบงาน
ใหม จะทําใหงานตางๆมีความมากมายข้ึน ทาทายความสําเร็จมีการยอมรับใหรับผิดชอบงานท่ีสําคัญ 
และสงเสริมใหบุคคลโตข้ึน ซ่ึงจะมีผลตอการจูงใจเปนอันมาก ในเวลาเดียวกันสําหรับความเขาใจ
เกี่ยวกับปจจัยท่ีจะมีผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของพนักงานตกตํ่านั้น ผูบริหารควรเพ่ิมความ
ระมัดระวังปองกันมิใหเกิดการมองขามไมสนใจ จนกลายเปนปญหากระทบตอขวัญและกําลังใจผูทํางาน 
การจูงใจดวยงาน อาจกระทําไดดวยการหมุนเวียนงาน (job rotation) การจัดใหทํางานเปนกลุม 
(teamwork) และการออกแบบงาน(job design) (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  2541: 140) 
 5.  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานท่ีเปนโสดและมีครอบครัวแลว 
พนักงานทั้งสองกลุมนี้มีความคาดหวังในการปฏิบัติงานซ่ึงเปนผลทําใหเกิดความสัมพันธตอระดับกําลัง
ขวัญในการทํางาน กลาวคือ พนักงานท่ียังเปนโสด อาจตองการทํางานท่ีทาทาย และเรียนรูงานใหมอยู
เสมอ สวนพนักงานท่ีสมรสแลวนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทํางานเก็บเงินเพื่อเล้ียงครอบครัวบุตรหลาน 
ซ่ึงหากปฏิบัติงานและไดผลตอบแทนในจํานวนท่ีเหมาะสมยอมสงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ โรจนะ สุขขี (2539) ไดศึกษากําลังขวัญในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาเจาหนาท่ีสํานักงานขนสงจังหวัด
สุพรรณบุรี มีขวัญกําลังใจในระดับคอนขางสูง ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลไดแกการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ
ราชการ รายได รายจาย 
 6.  พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะไมวาจะเปนพนักงานเกาหรือ
พนักงานใหมตางก็มีความรักและผูกพันในองคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลัดดา แสงเมือง (2548) 
พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมมีผลตอสภาพขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสอดคลอง
กับงานวิจัย อาคม ฉันทเจริญโชค (2545) ไดศึกษาเร่ืองขวัญและกําลังใจของพนักงานฝายผลิต บริษัท 
ซีพลาสอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผลการศึกษา พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในดานขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพบวา ไมมีความแตกตางกัน 
 7.  ปจจัยในที่ทํางานในดานสภาพการทํางาน มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของรัชนี สุขวัฒนา (2548) ไดทําการวิจัยขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีแองเจิล จํากัด พบวา พนักงานของบริษัท ซีแองเจิล จํากัด พิจารณาถึง
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สภาพการทํางาน กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของบริษัทเอ้ืออํานวยตอการทํางาน ซ่ึงอาจเนื่องมาจาก
พนักงานคิดวาบริษัทฯ ออกกฎระเบียบขอบังคับในการทํางานมากเกินไปและเม่ือออกกฎระเบียบมาแลว
ก็ขาดการส่ือสารใหพนักงานรับทราบ ทําใหขาดการปฏิบัติอยางจริงจัง ทําใหไมมีเปาหมายในการทํางาน
รวมกัน ทําใหสงผลตอระดับขวัญและกําลังใจดานสภาพการทํางาน 
 8.  ปจจัยในที่ทํางานในดานความเพียงพอของรายไดมีผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสมควร บุพพัณหสมัย (2543) ไดทําการศึกษา
เร่ือง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทจองกิจ เท็กไทล จํากัด พบวา ปจจัยดาน
เงินเดือนมีความสัมพันธกับขวัญกําลังใจ และสุเจตนา ชูแผน (2543) ไดทําการศึกษาเร่ืองขวัญของ
ผูชํานาญการตรวจพิสูจนระดับรองสารวัตร สังกัดสํานักงานวิทยาการตํารวจ พบวา ขวัญของ
ผูชํานาญการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีตัวแปรในเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ ท่ีมีผลตอ
ขวัญในการปฏิบัติหนาท่ีในภาพรวม 
 9.  ปจจัยในที่ทํางานในดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บริสุทธ์ิ นุศรีวอ (2541) 
ท่ีไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีของขาราชการ
ตํารวจ สังกัดกองทะเบียนพล กรมตํารวจ พบวา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ลักษณะงานที่ทํา ความกาวหนา สภาพการปฏิบัติงาน และความ
ม่ันคงในการทํางาน มีความสัมพันธกับระดับขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ 
 10. ปจจัยในท่ีทํางานในดานความเปนธรรมของหนวยงานมีผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษยของ Maslow (1954 
อางถึงใน จรัญ พานิช, 2550: 8) ดานความตองการมีฐานะเดนทางสังคม หรือความตองการมีช่ือเสียง 
(Esteem or Status Needs) เปนความตองการท่ีประกอบดวยสาเหตุตางๆ คือ ความม่ันใจในตัวเอง ใน
เร่ืองความสามารถ ความรู และความสําคัญในตัวเอง รวมถึงความตองการมีฐานะเดน เปนท่ียอมรับของ 
และยังสอดคลองกับการศึกษาของรัชนี คงเจริญ (2540) ไดทําการศึกษาเร่ือง ขวัญในการปฏิบัติงานของ
นายตํารวจท่ีทําหนาท่ีเปนอาจารยในโรงเรียนตํารวจภูธรและโรงเรียนตํารวจนครบาล พบวา นายตํารวจ
องคประกอบของขวัญในการปฏิบัติงานในทุกดาน ไดแกความอบอุนใจในการทํางาน ความพึงพอใจใน
การบริหารของผูบังคับบัญชา โอกาสในการไดใชความรูความสามารถ ศักดิ์ศรีของอาชีพ ความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา โอกาสกาวหนาในการทํางาน ความพึงพอใจตอรายไดและสวัสดิการ 
 11. ปจจัยในที่ทํางานในดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานมีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะพนักงานมีความภูมิใจในบริษัท หนวยงานมีการสงเสริม
เปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนาตนเอง ใหโอกาสที่จะกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน และการ
พิจารณาความดีความชอบในหนวยงานมีหลักเกณฑท่ีเช่ือถือได สอดคลองกับงานวิจัยของสุพิชฌาย 
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เรืองแจง (2550) ท่ีศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ พบวาความม่ันคงในการทํางานมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง เร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็น
จิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด ผูศึกษาใครขอเสนอแนวทาง เพื่อเปนการสงเสริม ความคิดเห็น
เกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบวา ขอมูลปจจัยในที่ทํางานของพนักงาน บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพ
เน็นท (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ยกเวนในดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับมาก บริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศ
ไทย) จํากัด ควรปรับปรุงใหกับพนักงานมากข้ึนโดยเฉพาะดานสภาพการทํางาน ความเพียงพอของราย
ได ความเปนธรรมของหนวยงาน สวัสดิการของหนวยงาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
เพื่อลดการลาออกจากงาน เนื่องจากการลาออกของพนักงานเปนการสูญเสียทรัพยากรท่ีสําคัญรวมถึง
เปนการเพิ่มรายจายในการบริหารงานของบริษัทฯ เปนอยางยิ่ง 
 2. ผูบริหารควรพิจารณาปรับปรุงดานความเพียงพอของรายได ของพนักงานใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน อาจมีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑในการปรับคาจางใหพนักงานใหมี
ความเหมาะสมและชัดเจน 
 3. ผูบริหารควรพิจารณาปรับปรุง ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับ
บัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในการทํางานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดความรูสึกวามี 
สวนรวมในการทํางาน และเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จขององคกร 
 4. ผูบริหารควรพิจารณาปรับปรุงดานความเปนธรรมของหนวยงาน จากผลการวิจัยพบวา 
การพิจารณาความดีความชอบยังขาดหลักเกณฑท่ีชัดเจน ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกวามีการเลือก
ปฏิบัติ มีการใชระบบพวกพองและระบบอุปถัมป ซ่ึงอาจสงผลใหระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตกตํ่าได  
 5. ผูบริหารควรพิจารณาปรับปรุงดานสวัสดิการของหนวยงาน โดยเฉพาะการสํารวจความ     
ตองการของพนักงานในการจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับพนักงานอยางเพียงพอและการบริหารสวัสดิการ  
ตางๆ ท่ีจัดใหพนักงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจมิใชในรูปของตัวเงินเพียงอยางเดียว รวมถึงให
พนักงานมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการตางๆ 
 6. ผูบริหารควรพิจารณาปรับปรุงดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน จากผลการวิจัยพบ  
วา พนักงานคิดวาขาดการสนับสนุนดานการศึกษา การฝกอบรมและดูงานเกี่ยวกับหนาท่ีและความ
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รับผิดชอบ นอกจากนั้นพนักงานยังมีความรูสึกวาตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยูนั้นขาดความกาวหนา ดัง
นั้นผูบริหารควรวางแผนการฝกอบรมใหสนองตอบตอความตองการของพนักงานและสนับสนุน
การศึกษาดูงานใหกับพนักงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะสามารถเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหเพิ่มข้ึนได 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  ผูบริหาร ตองมีการกระจายมอบหมายงานใหมใหทีมงานทํา ไมควรลงไปทําเองทุกอยาง 
ตองทําใหส่ิงท่ีแตกตาง อะไรท่ีเปนงานประจํา งานปกติ ใหหัวหนาระดับรองลงไปเปนผูดําเนินงานดวย
ความไวเนื้อเช่ือใจ ตองมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจการควบคุมงาน
ตามลําดับช้ัน แทนการใชบุคลากรเพียงอยางเดียวซ่ึงลาสมัยไมทันตอเหตุการณ 
 2.  ผูบริหารตองใสใจสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท  ระบบการ
บริหารงานบุคคลควรปรับเปล่ียนไปจากระบบการจางงานเปนระบบเหมาเปนรายเดือนรายปนั้น งาน
บางตําแหนงควรยกเลิกไปเพราะไมคุมคาท่ีจะจางไว การเพิ่มเงินเดือนเพื่อใหคนทํางาน เพิ่มนั้น เปนไป
ไมได เพราะคนท่ีทําดีก็ไดเทากับคนท่ีทําไมดี ทําแบบเชาชามเย็นชาม การจายคาตอบแทนตองเปนไป
ตามผลงาน คือจายกับคนท่ีทํางานมากข้ึน 
 3.  ผูบริหารตองพัฒนาการตัดสินใจอยูตลอดเวลา ตองรูจักใชขอมูลขาวสารที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 4.  การบริหารงานควรหลีกเล่ียงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความ
ม่ันคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน ซ่ึงอาจคุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. ผูบริหารของบริษัทควรตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมแนวคิดเกี่ยวกับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในทุกๆ ดานซ่ึงประกอบดวย ดานสภาพการทํางาน ดานความ
เพียงพอของรายได ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ดานความเปนธรรม
ของหนวยงาน ดานสวัสดิการของหนวยงาน และดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน เพราะทุกดานมี
ความสําคัญและสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงมีผลตอขวัญและกําลังใจของ
พนักงานในบริษัทท้ังส้ิน 
 2.  ควรมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ใหพนักงาน เนนการทํางานเปนทีมโดยมีสวนรวมกัน
คิด รวมกันทํา รวมกันพัฒนา แกไขปรับปรุง เพื่อใหเกิดความผูกพัน และจูงใจใหพนักงานทุกคนรวม
รับผิดชอบ 
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 3.  ผูบังคับบัญชา ควรมีการแนะนําวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองรวมถึงการพยายามสรางขวัญ
และกําลังใจ ในระหวางการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 
 4.  บริษัทฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธตามเทศกาลหรือตามความเหมาะสมอยาง
ตอเนื่อง 
 5.  บริษัทฯ ควรมีระบบการพิจารณาใหคุณและใหโทษพนักงานอยางเปดเผย ท่ัวถึงและเปน
ธรรม ตั้งอยูบนพื้นฐานเหตุ-ผล ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน 
 6. ควรใหความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพพนักงานและครอบครัวพนักงานใหมากข้ึน มีแพทยท่ีมี
ความชํานาญรวมถึง เภสัชกร พยาบาลและบุคคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเปนการจูงใจใหพนักงานมาใช
บริการสํานักงานแพทยของบริษัทฯ ใหมากข้ึน เพ่ือเปนการลดคาใชจาย ในการเบิกคารักษาพยาบาลของ
พนักงานที่ไปใชบริการจากโรงพยาบาล 
 7.  ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู และความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาส
อยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ 
 8.  ควรสงเสริมใหพนักงานเขาใจในเร่ือง จรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติ
ได เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีอยูในกรอบของจรรยาบรรณอยางท่ัวถึงท้ังบริษัท 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเพื่อไดผลการศึกษาท่ีมีความชัดเจนมากข้ึน 
 2.  ควรมีการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงสวัสดิการดานตางๆ ของบริษัทให
เหมาะสมกับความตองการของพนักงาน และสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เพราะสวัสดิการบางประเภท
อาจไมไดเอ้ือประโยชนใหกับพนักงานสวนใหญ เชน สวัสดิการดานเงินชวยเหลือบุตร 
 3.  การวิจัยคร้ังนี้ เปนเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาระดับของขวัญกําลังใจ และ
เปรียบเทียบสถานภาพสวนบุคคลวามีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางานหรือไมเทานั้น ควรที่จะทําการ
วิจัยเชิงทดลอง โดยสรางสถานการณส่ิงแวดลอมตางๆ ใหเปนไปตามทฤษฎี แลวพิจารณาขวัญกําลังใจท่ี
จะเกิดข้ึนวาเปนไปตามทฤษฎีหรือไม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

ขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท มาเลย เอ็นจ่ิน คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 

 
คําชี้แจง  
   แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนสวนประกอบในการทําสารนิพนธ  นิสิตปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท มาเลย เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) 
จํากัด 
   ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริงดวยตัว
ของทานเอง การตอบแบบสอบถามน้ีจะใชเพ่ือการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบจากการ
ตอบแบบสอบถามแตประการใด และขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  
 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้
 ตอนท่ี 1 :  ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2:  ปจจัยในท่ีทํางาน 
 ตอนที่ 3:  การวัดขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูง ท่ีกรุณาสละเวลาและใหความรวมมือเปนอยางดีในการ
ตอบแบบสอบถาม และตองขออภัยหากคําถามขอหนึ่งขอใดกระทบกระเทือนตอความรูสึกของทาน 
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ตอนท่ี 1:  ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง:  กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง     ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง 
 เกี่ยวกับตัวทานมากท่ีสุด 
 

 1.  เพศ 
    1.  ชาย     
    2.  หญิง 
 2.  อายุ 
    1.  ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป  
    2.  ระหวาง 31-40 ป 
    3.  ระหวาง 41-50 ป   
    4.  มากกวา 51 ปข้ึนไป 
 3.  วุฒิการศึกษา 
    1.  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย      
    2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  
    3.  อนุปริญญา/ ปวส.  
    4.  ปริญญาตรี        
    5.  สูงกวาปริญญาตรี   
 4.  ตําแหนงหนาท่ีงาน 
    1.  พนักงานทัว่ไป   
    2.  หัวหนางาน 
 5.  สถานภาพสมรส 
    1.  โสด     
    2.  สมรส / อยูดวยกัน 
    3.  หยาราง / หมาย / แยกกนัอยู   

 6.  ระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
    1.  ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป   
    2.  ระหวาง 6-10 ป 
    3.  ระหวาง 11-15 ป   
    4.  มากกวา 16 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2: ปจจัยในท่ีทํางาน 
คําช้ีแจง:  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่งใน 5 ชอง วาในท่ีทํางานของ
ทานมีลักษณะตอไปนี้มากนอยเพียงใด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ปจจัยในท่ีทํางานของพนักงาน 

บริษัท มาเลย เอ็นจ่ิน คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด  
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

สภาพการทํางาน 

1. ภายในอาคารที่ทํางานมีความสะอาด           

2. สภาพแวดลอมภายนอกอาคารมีความรมร่ืน           

3. หนวยงานมีวัสดุอุปกรณในการทํางานอยางเพียงพอ           

4. กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทเอ้ืออํานวยตอ 
การทํางาน 

          

5. เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือรวมมือในการทํางาน           

ความเพียงพอของรายได 

1. ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีทํา           

2. ทานไดรับเงินเดือนเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ           

3. เงินเดือนท่ีไดรับ เพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน           

4. การเบิกจายเงิน ประกันสังคม เงินทดรองจาย มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

          

5. เงินตอบแทนในการทํางาน เชน เงินเพิ่มพิเศษ เงินคา 
ตําแหนง เบ้ียขยัน เปนตน เปนท่ีนาพอใจ 

          

ความสัมพันธระหวางผูบังคบับัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

1. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นพรอมใหทานมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ 

          

2. การตัดสินใจของผูบังคับบัญชาข้ึนอยูกับเหตุผลมากกวา 
อารมณ 
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มาก 
ท่ีสุด 

 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ปจจัยในท่ีทํางานของพนักงาน 

บริษัท มาเลย เอ็นจ่ิน คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
5 4 3 2 1 

3. ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานได
เปนอยางดี 

          

4. ผู บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการตัดสินความผิด  
พรอมรวมแกไขปญหาตางๆ 

          

5. การมอบหมายงานจากผู บังคับบัญชาเขาใจง ายเป น 
ข้ันตอนชัดเจน 

          

ความเปนธรรมของหนวยงาน 

1. การพิจารณาแตงต้ัง เล่ือนตําแหนงข้ึนอยูกับความรู
ความสามารถของพนักงาน 

          

2. หนวยงานมีการกระจายงานใหพนักงานอยางเหมาะสม  
เทาเทียมกัน 

          

3. การพิจารณาความดีความชอบมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน           

4. ผูบังคับบัญชามีเหตุผลสามารถปกปองผูใตบังคับบัญชา
ไดเม่ือเกิดปญหา 

          

5. ทานไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย           

สวัสดิการของหนวยงาน 

1. บริษัท เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมในการจดั
สวัสดิการดานตางๆ 

          

2. การดําเนินงานดานสวัสดิการเปนไปดวยความเหมาะสม 
สะดวกรวดเร็ว 

          

3. บริษัท มีสวสัดิการใหกับพนักงานเก่ียวกับเร่ืองความ 
เจ็บปวยในการรักษาพยาบาล 

          

4. ทานไดรับสวัสดิการตางๆ เพียงพอกับความตองการ           

5. บริษัท จัดสวัสดิการไดครบถวนเหมาะสม           
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มาก 
ท่ีสุด 

 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ปจจัยในท่ีทํางานของพนักงาน 

บริษัท มาเลย เอ็นจ่ิน คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 
5 4 3 2 1 

ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน 

1. สถานท่ีทํางานมีความปลอดภัยพรอมดวยการจัดอุปกรณ
ปองกันอันตรายใหกับพนกังาน 

          

2. ทานรูสึกมีความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงานปจจบัุน
ท่ีปฏิบัติอยู 

          

3. ทานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยู           

4. ทานไดรับการสนับสนุนดานการฝกอบรม การศึกษา       
ดูงานเพ่ือเพิ่มความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

          

5. ทานรูสึกวาบริษัท เปนองคกรท่ีมีความม่ันคง           
 
 

ตอนท่ี 3: การวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิาน 
คําช้ีแจง:  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในชองทางขวามือชองใดชองหนึ่งใน 5 ชอง วาทานมีความรูสึก
หรือการปฏิบัติในประเด็นตอไปนี้มากท่ีสุด โดยเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ 
 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

การวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
บริษัท มาเลย เอ็นจ่ิน คอมโพเน็นท (ประเทศไทย) จํากัด 

5 4 3 2 1 

1. ทานมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา           

2. ทานมีความมุงม่ันท่ีจะปรับปรุงพัฒนางานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหดียิ่งข้ึนตลอดเวลา 

          

3. ทานมีความมานะอดทน ขยันหม่ันเพยีรในการทํางาน           

4. ทานปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบริษัทกําหนด           

5. เม่ือพบปญหาทานยนิดีเต็มใจแกไขอยางรวดเร็ว      

6. ทานมีการนาํเสนอถายทอดความรูแกเพือ่นรวมงาน
เพื่อใหงานสําเร็จ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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