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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน
ส่ว นปฏิบั ติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโ อที จากัด (มหาชน) ประชากรในครั้งนี้ คือประชากรคือ
การศึกษาเป็นพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จานวน 46 คน
แบ่งเป็นชายจานวน 35 คน หญิงจานวน 11 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพนักงานส่วนปฏิบัติการ
ระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 41 คน แบ่งตามสัดส่วนได้ ชาย จานวน 31 คน หญิง
10 คน จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75.61 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 24.39 มีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 43.90 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.39 มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 19.51 น้อยที่สุดมีอายุน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.20 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ
73.17 เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 19.51 น้อยที่สุดเป็นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 7.32 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.85 จบการศึ ก ษาต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.83 และจบ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.32 ในส่วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.02 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 26.83 มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 19.52 และมีรายได้น้อยกว่า
20,000 บาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ 14.63 กลุ่ มตั ว อย่างที่ เป็น พนั กงานส่ ว นปฏิบัติ การระบบตอนนอกที่ 4 มี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 48.78 รองลงมามีประสบการณ์การทางานน้อย
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กว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.59 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ
14.63
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบ
ตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพนักงาน
ส่วนปฏิบั ติการระบบตอนนอกที่ 4 มีขวัญกาลั งใจในการทางานด้านงานที่ ปฏิบัติ มากที่สุดอยู่ในล าดับแรก
โดยเฉพาะเรื่องพนักงานได้รับการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ รองลงมาคือด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องเรื่องภายในบริษัทมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่
ทางานอยู่เสมอ และส่วนด้านที่พนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 เห็นว่าขวัญกาลังใจในการทางานอยู่
ในลาดับน้อยที่สุด คือ ด้านความยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่องบริษัทได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ท่านได้อย่าง
ชัดเจน และด้านสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่องบริษัทได้ดาเนินงานด้านสวัสดิการต่างๆ ตามข้อกาหนดกฎหมายด้วย
ความเหมาะสม
สาหรับการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม และด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ 3) กลุ่มตัวอย่างที่มสี ถานภาพสมรสต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน ไม่แตกต่าง
กันในทุก ๆ ด้าน คือด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจ
ในการทางาน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ 5) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความ
ยุติธรรม และด้านการดูแลสุขภาพ 6) กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านความยุติธรรม
ด้านสวัสดิการ
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ต้องสนับสนุนให้มีการทางานที่ดี มีความเป็นกันเองกับพนักงานในการทางาน
ร่วมกัน ด้านงานที่ปฏิบัติ ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ต้องมีการ
มอบหมายงานให้พนักงานตรงกับความรู้ความสามารถของแต่ละคนอย่า งเหมาะสม ด้านความยุติธรรม
ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ต้องมีนโยบายในการทางานที่ชัดเจน
มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบให้แก่พนักงานได้อย่างชัดเจน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ต้องหมั่นดูแลให้มีการจัดสถานที่
ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ด้านการดูแลสุขภาพ ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด
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(มหาชน) ควรมีการสนับสนุนให้บริษัทได้จัดให้การตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี ด้านสวัสดิการ ผู้บริหารส่ว น
ปฏิบั ติการระบบตอนนอกที่ 4 บริ ษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ต้องสนับสนุนให้ บริษัทได้ดาเนินงานด้าน
สวัสดิการต่างๆ ตามข้อกาหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม

ภูมิหลัง
ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพสังคมโดยรวมเต็มไปด้วยการ
แข่งขัน อีกทั้งเทคโนโลยีทางการสื่อสารคมนาคม (telecommunication) เทคโนโลยีสนเทศ (information
technology) ทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ ทาได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนโดยรวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน เป็นผลให้องค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะภาครัฐ
มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอานาจการบริหารราชการจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น การปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้บริการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล การ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล (good governance) การปรับเปลี่ยนมุมมองที่มุ่งเน้นความสาคัญของประชาชน
(customer centric) การปรับลดขนาดกาลังพลภาครัฐ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management
-RBM) เป็นต้น ดังนั้นจึงถือได้ว่าการบริหารงานภายในองค์การเป็นสิ่งสาคัญการที่จะนาองค์การมุ่งไปสู่
ความสาเร็จได้นั้น ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือองค์การขนาดใหญ่ เป็นหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ตาม สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการบริหารงานต่าง ๆ คือ คน หรือ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุด ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหารทั้งหมด ดังนั้นการสร้าง
ความรู้สึกทีีดี่ ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากร จึงนับว่ามีความสาคัญ ซึ่งการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกัน โดยผู้นาหรือ
ผู้บริหารจะต้องใช้ความพยายามทีีจะสร้
่ างความสาเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์การของตนเอง แต่ความพยายามทีี่
กล่าวถึงนี้ ไม่ได้เกิดจากผู้บริหารคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยผู้บริหารทุกระดับขององค์การที่จะ
ช่วยกันระดมพลังกระตุ้นความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร เพื่อสร้างความผูกพันของกลุ่มและนาไปสู่องค์การ
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้แน่ใจว่าการบริหารจะเป็นไปอย่างราบรื่น ผลงานที่ทาออกมาอย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ลดการสูญเสียที่เกิดจากความประมาทในการปฏิบัติงาน บรรยากาศของความเป็นมิตรจะเกิดขึ้น
ต่อองค์การนั้น ก่อให้เกิดความสุขใจที่จะส่งผลให้การทางานประสบผลสาเร็จด้วยดี เป็นที่พอใจด้วยกันทั้ง
ผู้บริหารและพนักงาน การทางานมีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็จบรรลุเป้าหมาย และ
สามารถแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งที่มีอยู่ในตัวคน คือ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขวัญและกาลังใจนับว่าเป็นสิ่งสาคัญ เพราะหากบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน จะส่งผลให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะอุทิศกาลังกาย กาลังใจและกาลังสติปัญญา ให้แก่งานที่ทาทั้งยังทาให้บุคลากร
มีสัมพันธ์ภาพอันดีกับบุคคลอื่นภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่ต้องประสานงาน
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กันอีกด้วย ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน ก็จะขาดความกระตือรือร้นใน
การทางานไม่เอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบ ทาให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ
ผู้บริหารจึงต้องคานึงถึงขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มาก ทั้งนี้เพราะการสร้างระดับขวัญ
และกาลังใจให้กับบุคลากรสูง ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาใน
องค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ขวัญและกาลังใจของทุกคนหรือกลุ่มคนในหน่วยงาน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง
ประการหนึ่ งที่จ ะทาให้ งานของ หน่ ว ยงานบรรลุ วัต ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และจะช่ว ยก่อให้ เกิ ด
ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหลายประการคือมีความสนใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นต่อ
หน่วยงาน มีความเสียสละ และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพราะว่าขวัญและกาลังใจของบุคคลจะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมในการทางานว่าพอใจหรือไม่พอใจ มีความสุขหรือไม่มีเพียงใด ถ้าขวัญและกาลังใจใน
การทางานของบุคคลและหมู่คณะสูง ผลงานก็จะสูง ตามไปด้วย แต่เมื่อใดบุคคลและหมู่คณะมีขวัญในการ
ทางาน อยู่ในระดับต่า ผลงานก็จะต่าและขาดประสิทธิภาพตามไปด้วย แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจ
เกี่ยวกับบุคลากรซึ่งหมายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับคนประการหนึ่งคือ คนมีความต้องการด้านจิตใจและความ
ต้องการด้านสังคมที่ต้องมีการตอบสนอง (ซึ่งบางอย่างอาจตอบสนองได้ด้วยเงิน) ควบคู่อยู่ด้วย ความต้องการ
เหล่านี้มีความสาคัญต่อคนไม่น้อยและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ซึ่งหากได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมย่อมสร้างความ
พึงพอใจและขวัญกาลั งใจที่ดี การที่บุคคลในองค์การมีขวัญ กาลั งใจดีในการทางาน จะสร้างให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อ องค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การรู้สึกว่าตนและ องค์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
รู้สึกมีความภาคภูมิใจใน ฐานะที่ตนเป็นสมาชิกในองค์การ (พัชรี ศรีสังข์, 2534) ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
จากการศึกษาประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริษัท ที. โอ.
ที. จากัด (มหาชน) คือ หน่วยงานมีสภาพภาพบรรยากาศในการทางานทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีทั้งสิ่งที่
ท้าทายความสามารถและสิ่งที่จาเจน่าเบื่อหน่ายจากการบริการลูกค้าเป็นจานวนมาก ดังนั้นการที่จะให้
บุคลากรภายในบริษัททุ่มเทกาลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์จึงจาเป็นที่จะต้องสร้าง
แรงจูงใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการจูงใจ ขวัญกาลังใจของคนงาน และผลผลิตจะมีความสัมพันธ์
ต่อกันเสมอ ถ้าหากขวัญกาลังใจของพนักงานดีหรืออยู่ในระดับสูง ก็จะทาให้ผลผลิตสูงขึ้น ตามที่กล่าวมา
ข้างต้นบริษัท ทีโอที.จากัด (มหาชน) ก็เช่นกัน ถ้าบริษัทสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
หน่วยงานและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานสูง ก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการทางานเกิดความจงรักภักดี
และซื่อสัตย์ต่อองค์การ เกิดความสามัคคีและพลังกลุ่ม เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ เกิดความ
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาขององค์การ และสุดท้ายทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นต่อองค์การของตน ผลที่
ตามมาคือผลผลิตก็จะสูงไปด้วยอันจะนาไปสู่ประสิทธิผลของบริษัท ทีโอที.จากัด (มหาชน) ต่อไป
จากประเด็นดังกล่าวและความสาคัญของขวัญกาลังใจที่มีผลต่อการทางานและความสาเร็จขององค์กร
นั้น ผู้ศึกษาในฐานะพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที.จากัด (มหาชน) จึงมีความสนใจ
ศึกษาถึงขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่ว นปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที .จากัด
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(มหาชน) โดยศึกษาปัจจัย 6 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ อันจะเป็นข้อมูลประกอบเบื้องต้นสาหรับ
ผู้บริหารที่จะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการทางานอันจะมีผลโดยตรงต่ อประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับ ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)

ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาเรื่องขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม 2559 - เดือนมีนาคม 2559

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเป็นพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จานวน 46 คนแบ่งเป็นชายจานวน 35 คน หญิงจานวน 11 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
เป็ น พนั ก งานส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารระบบตอนนอกที่ 4 บริ ษั ท
ทีโอที จากัด (มหาชน) คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 41 คน แบ่งตามสัดส่วนได้ ชาย จานวน 31 คน หญิง 10 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
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2. นาแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3.2 การวิจัย เรื่องขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการ ระบบตอนนอกที่ 4
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์
ประเมินค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับ

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด

=

จานวนชั้น
=
=

0.8

5 1
5

1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับขวัญกาลังใจในการทางานน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับขวัญกาลังใจในการทางานน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับขวัญกาลังใจในการทางานปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับขวัญกาลังใจในการทางานมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับขวัญกาลังใจในการทางานมากที่สุด
3.3 เปรี ย บเที ย บระดั บ ขวั ญ ก าลั ง ใจในการท างานจ าแนกตามเพศโดยการทดสอบค่ า
(t-test Independent)
3.4 เปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการทางานในแต่ละด้านจาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย t-test
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ใช้ LSD ในการ
เปรียบเทียบรายคู่

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
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ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบ
ตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอทีจากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ
ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการ
ระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็น พนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 เป็นเพศชาย
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 75.61 เป็นเพศหญิง จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 มีอายุอยู่ระหว่าง 30
- 40 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.39 มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 น้อยที่สุดมีอายุน้อยกว่า 30 ปี
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 73.17 เป็นโสด
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51 น้อยที่สุดเป็นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 65.85 จบการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.32 ในส่วน
ของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท จานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.02 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 มี
รายได้มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52 และมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท
จานวน 6 คน คิดเป็ น ร้อยละ 14.63 กลุ่ มตัว อย่างที่เป็น พนักงานส่ ว นปฏิบัติก ารระบบตอนนอกที่ 4 มี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 48.78 รองลงมามีประสบการณ์
การทางานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์การทางานอยู่
ระหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบ
ตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จากการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก
ที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.07,S.D.=0.163) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 มีขวัญกาลังใจในการทางานด้านงานที่ปฏิบัติ มากที่สุดอยู่ใน
ลาดับแรก (  =4.30, S.D.= 0.323) รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (  =4.21, S.D.= 0.438)
และส่วนด้านที่พนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 เห็นว่าขวัญกาลังใจในการทางานอยู่ในลาดับน้อย
ที่สุด คือ ด้านความยุติธรรม และด้านสวัสดิการ (  =3.85, S.D.=0.458 และS.D.= 0.386 ตามลาดับ)
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จาแนกรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่
4 บริษัท ทีโอทีจากัด (มหาชน) ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.03, S.D.=
0.352) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่อง
ผู้บ ริห ารพร้ อมชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทางานเสมอสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.54, S.D.= 0.636) รองลงมาคือประเด็นเรื่องผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วม
ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ งานที่ ท่า นปฏิ บั ติ (  =4.22,S.D.=0.613) และส่ ว นประเด็ นค าถามที่ กลุ่ ม ตัว อย่ า งเห็ น ว่ า
สามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับท่านในการ
ทางานร่วมกัน (  =3.57, S.D.= 0.531) ส่วนด้านงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.30, S.D.=
0.323) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่อง
ที่พนักงานได้รับการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ๆ สามารถสร้างขวัญกาลังใจในการ
ทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.90, S.D.= 0.300) รองลงมาคือประเด็นเรื่องพนักงานมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กาหนด (  =4.34,
S.D.= 0.855) และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่า
ประเด็นอื่น ๆ คือพนักงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถของท่านอย่างเหมาะสม
(  =3.90, S.D.= 0.583) สาหรับด้านความยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.85, S.D.= 0.458) และ
เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องการแต่งตั้ง
เลือนตาแหน่งและเงินเดือนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ (  =4.66, S.D.= 0.617) รองลงมาคือประเด็นเรื่องผู้บริหารมีความเป็นธรรมในการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (  =4.20, S.D.= 0.757) และส่วนประเด็นคาถามทีก่ ลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ บริษัทได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ท่านได้อย่าง
ชัดเจน (  =3.44, S.D.= 0.776) ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.21, S.D.= 0.438) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยประเด็นเรื่องภายในบริษัทมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทางานอยู่เสมอสามารถสร้างขวัญ
กาลังใจในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.37, S.D.= 0.698) รองลงมาคือประเด็นเรื่องสถานที่
ปฏิบัติงานของท่านจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานอย่างพอเพียง (  =4.32, S.D.=
0.687) และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็น
อื่น ๆ คือการจัดสถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดอย่างเป็นสัดส่วน (  =3.98, S.D.= 0.707) ส่วนด้านการ
ดูแลสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, S.D.= 0.313) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
ทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องบริษัทจัดให้มีสถานที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสมสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.30, S.D.=
0.757) รองลงมาคือประเด็นเรื่องบริษัทมีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเจ็ บป่วยและการรักษาพยาบาล
อย่างเหมาะสม (  =4.29, S.D.= 0.654) และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญ
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กาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี จึงทาให้ท่าน
รู้ สึ ก ปลอดภั ย (  =3.97,S.D.= 0.441) และส าหรั บ ด้ า นสวั ส ดิ ก าร โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก
(  =3.85,S.D.=0.386) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ
โดยประเด็นเรื่องพนักงานพอใจกับสวัสดิการที่บริษัทฯ ได้จัดดาเนินการให้แก่พนักงานสามารถสร้างขวัญ
กาลังใจในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.99, S.D.= 0.787) รองลงมาคือประเด็นเรื่องการดาเนินการ
ด้านบริการสวัสดิการต่างๆ ภายในบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว (  =3.98, S.D.= 0.908) และ
ส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ
บริษัทได้ดาเนินงานด้านสวัสดิการต่างๆ ตามข้อกาหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม (  =3.57, S.D.= 0.441)
กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปี ต้องการขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่าช่วงอายุ
อื่น (  =4.11, S.D.= 0.177) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป (  =4.08, S.D.= 0.094) โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี ต้องการขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.00, S.D.= 0.20)
โดยเฉพาะด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสด ต้องการขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่ากลุ่มสถานภาพอื่น (  =4.11, S.D.=
0.252) โดยเฉพาะด้านงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.08,S.D.= 0.137) โดยเฉพาะ
ด้านงานที่ปฏิบัติ ส่วนกลุ่ มตัว อย่างที่เป็นหม้าย/หย่าร้าง ต้องการขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่ากลุ่ ม
สถานภาพอื่น (  =3.95, S.D.= 0.085) โดยเฉพาะด้านความยุติธรรม
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ต้องการขวัญกาลังใจในการทางาน
มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.10, S.D.= 0.164 และ S.D.=0.129 ตามลาดับ) สาหรับปริญญาตรี
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบั ติงาน สู งกว่าปริญญาตรีโ ดยเฉพาะด้านงานที่ปฏิบัติ ส่ ว นกลุ่ ม
ตัวอย่างมีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี ต้องการขวัญกาลังใจในการทางาน (  =4.01, S.D.= 0.160)
โดยเฉพาะด้านงานที่ปฏิบัติ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 - 30,000 บาท ต้องการขวัญกาลังใจในการทางาน
มากกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.14, S.D.= 0.193) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป (  =4.08,S.D.= 0.094) โดยเฉพาะ
ด้านการดูแลสุขภาพ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท ต้องการขวัญ
กาลังใจในการทางานน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือนอื่น (  =4.03, S.D.= 0.172) โดยเฉพาะด้านความยุติธรรม
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางาน 5 – 10 ปี ต้องการขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่ากลุ่ม
ประสบการณ์การทางานอื่น (  =4.14, S.D.= 0.193) โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ รองลงมาคือกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี โดยเฉพาะด้านงานที่ปฏิบัติและมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (  =4.07, S.D.= 0.232 และ S.D.=0.114 ตามลาดับ)
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ตอนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิ บัติการ
ระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอน
นอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม และด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาจาแนกตามเพศ แยกรายด้านพบว่า ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหารพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่อง
ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับท่านในการทางานร่วมกัน ผู้บริหารมีการกระจายอานาจในการบริหารงานและมี
การมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ท่านปฏิบัติ และ
ผู้บริหารพร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทางานเสมอ ส่วนด้านงานที่ปฏิบัติพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่อง
ท่านได้รับการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กาหนด สาหรับด้านความ
ยุติธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่องบริษัทได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ท่านได้อย่างชัดเจน ท่านมีส่วน
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาสวัสดิการต่างๆ ภายในบริษัทได้ และผู้บริหารมีความเป็นธรรมในการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน สาหรับด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่อง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของท่าน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงานของ
ท่านจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานอย่างพอเพียง และการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
บริษัทมีการดูแลรักษาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่สม่าเสมอ ส่วนด้านการดูแลสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่อง
บริษัทได้มีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี และบริษัทมีการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เรื่องเจ็ บป่ วยและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และส าหรับด้านสวัสดิการพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่อง
ท่านพอใจกับสวัสดิการที่บริษัทฯ ได้จัดดาเนินการให้แก่ท่าน
ผลการเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโอทีจากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ ต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ
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ผลการเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโอทีจากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน คือด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ
ผลการเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโอทีจากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน คือด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ
ผลการเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม และด้านการดูแลสุขภาพ
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ มี ป ระสบการณ์ก ารทางานต่ างกัน มี ข วัญ กาลั ง ใจในการท างานแตกต่ างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านความยุติธรรม ด้านสวัสดิการ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่า ค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอน
นอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุตม์ ถือสัตย์
เที่ยง (2548) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกาลังใจกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท บิสซีเนท เซฟตี้ การ์ด ผลการวิจัยพบว่าขวัญกาลังใจกับ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ใน
เกณฑ์คะแนนระดับสูงที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร ทองสมเพียร (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท น้ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) โดยภาพรวมของทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 มีขวัญกาลังใจในการทางาน
ด้านงานที่ปฏิบัติมากที่สุดอยู่ในลาดับแรก รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่อง
ภายในบริษัทมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทางานอยู่เสมอสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน มีการทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน จึงทาให้เกิดการประสานงานที่ดี และส่วนด้านที่พนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 เห็นว่า
ขวัญกาลังใจในการทางานอยู่ในลาดับน้อยที่สุด คือ ด้านความยุติธรรม อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานมีความคิด
ว่าบริษัทฯ ขาดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบรวมถึงการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา มักจะ
ลาเอียงเมื่อเทียบกับงานคนอื่นและการพิจารณาลงโทษทางวินัย และด้านสวัสดิการ อาจเป็นเพราะพนักงานมี
ความคิดเห็นว่าบริษัทฯควรจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้เหมาะสม การดาเนินงานด้านสวัสดิการสะดวกรวดเร็ว
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เมื่อเดือดร้อนเจ็บป่วยก็สามารถพึ่งพาสวัสดิการของบริษัทได้ (พรนพ พุกกะพันธ์, 2544) กล่าวว่า การที่จะให้
ขวัญและกาลังใจดีขึ้นควรให้สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ แก่พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้าง
ธรรมดาแล้ว การจัดให้มีที่พักอาศัย สหกรณ์ การให้สวัสดิการต่างๆให้พนักงานมีความรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัย
เพราะเมื่อมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ บุคคลแรกที่เขาจะหันหน้าพึ่งพาได้ก็คือคนใกล้ชิดที่สุด องค์การ
คือคนที่ใกล้ชิดเขาที่สุด และจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุด องค์การจะต้องมีหน้าที่ปัดเป่าความทุกข์ร้อน
ของบุคคลในองค์การ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและขณะเดียวกันก็จะทาให้เขารู้สึกจงรักภักดี
ต่องานที่ทา ซึ่งจะสร้างความผูกพันระหว่างองค์การกับพนักงานอีกทางหนึ่ง พนักงานจะมีขวัญดีขึ้น เมื่อความ
ต้องการได้รับการบาบัดอย่างเหมาะสมจากองค์การที่เขาสังกัดอยู่
เมื่อพิจารณาอภิปรายรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการ
ระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอทีจากัด (มหาชน) ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อาจเป็นเพราะพนักงานคิดว่าผู้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถเข้าใจงานที่ทา เป็นอย่างดี การมอบหมาย
งานของผู้บังคับบัญชาเข้าใจง่ายเป็นขั้นตอนและชัดเจน และผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นกันเองในการปฏิบัติงาน
และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องผู้บริหาร
พร้ อมชี้แนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการทางานเสมอสามารถสร้างขวัญกาลั งใจในการทางานมากกว่า
ประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็ นเรื่องผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ท่านปฏิบัติ
และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ
คือผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับท่านในการทางานร่วมกัน ส่วนด้านงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจ ารณารายประเด็น คาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องที่
พนักงานได้รับการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ๆ สามารถสร้างขวัญกาลังใจในการ
ทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นเรื่องพนั กงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท
อย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กาหนด และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือพนักงานได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถของท่านอย่างเหมาะสม สาหรับด้านความยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็น
เรื่องการแต่งตั้งเลือนตาแหน่งและเงินเดือนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทสามารถสร้างขวัญกาลังใจในกา ร
ท างานมากกว่ า ประเด็ น อื่ น ๆ รองลงมาคื อ ประเด็ น เรื่ อ งผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเป็ น ธรรมในการพิ จ ารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนประเด็นคาถามที่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการ
ทางานน้ อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือ บริ ษัทได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ แก่ท่านได้ อย่างชัดเจน ส่ว นด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
ทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องภายในบริษัทมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
สถานที่ทางานอยู่เสมอสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
พนักงานส่วนใหญ่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน มีการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน จึงทาให้เกิดการประสานงานที่ดี
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รองลงมาคือประเด็นเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานของท่านจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน
อย่างพอเพียง และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่า
ประเด็นอื่น ๆ คือการจัดสถานที่ปฏิบัติงานของท่านมีการจัดอย่างเป็นสัดส่วน ส่วนด้านการดูแลสุขภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมากทุกข้อ
โดยประเด็นเรื่องบริษัทจัดใหมี้สถานที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสมสามารถสร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือประเด็นเรื่องบริษัทมีการให้ความช่วยเหลื อ
เกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และส่วนประเด็นคาถามที่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ คือบริษัทได้จัดใหมี้การตรวจสุขภาพเป็นประจา
ทุกปี จึงทาให้ท่านรู้สึกปลอดภัย และสาหรับด้านสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าทุกคาถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยประเด็นเรื่องพนักงานพอใจกับสวัสดิการที่
บริษัทฯ ได้จั ดดาเนิน การให้ แก่พนักงานสามารถสร้างขวัญกาลั งใจในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ
รองลงมาคือประเด็นเรื่องการดาเนินการด้านบริการสวัสดิการต่างๆ ภายในบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ว และส่วนประเด็นคาถามที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสามารถสร้างขวัญกาลังใจในการทางานน้อยกว่าประเด็น
อื่น ๆ คือบริษัทได้ดาเนินงานด้านสวัสดิการต่างๆ ตามข้อกาหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่า สมมติฐานเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี ขวัญกาลังใจในการ
ทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม และด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการ
ดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
ในทุก ๆ ด้าน คือด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านงานที่ปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านสวัสดิการ ซึ่งอาจจะเกิดจากการยอมรับในเรื่องของ
ประสบการณ์ในการทางานของพนักงานเอง ซึ่งไม่ว่าจะมีวุฒิการศึกษาต่าหรือวุฒิการศึกษาสูง จึงยอมรับสภาพ
ตั้งแต่แต่เริ่มเข้าทางานในบริษัทฯ
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม และด้านการดูแลสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางาน
ต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านสัมพันธภาพกับ
ผู้บริหาร ด้านความยุติธรรม ด้านสวัสดิการ อาจเกิดจากสาเหตุที่ว่า เมื่อเริ่มเข้ามาทางานใหม่ๆ ก็จะมีความ
กระตือรือร้นในการทางาน อยากเรียนรู้งาน ได้รับการสอนงานจากผู้บังคับบัญชาจึงเกิดความใกล้ชิด ตรงกัน
ข้ามกับผู้ที่ทางานมานานก็ย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทา ดังนั้น ควรเริ่มสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ที่ทางาน

14
มานาน โดยจูงใจให้ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ หมุนเวียนงานให้ไปทาในตาแหน่งอื่นๆ เพื่อลดความจาเจ
เฉื่อยชาในการทางาน เป็นการเพิ่มขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานอีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบ
ตอนนอกที่ 4 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยเฉพาะในเรื่องของด้านความยุติธรรม ผู้บริหารควรมีการ
กระจายงานและมอบหมายหน้าที่อย่างมีความเสมอภาคและเหมาะสมกับบุคคล โดยในการมอบหมายงานต้อง
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของบุคลากรเป็นหลัก และควรมีการกระจายงานสาคัญ ๆ
ให้บุคลากรอย่างเสมอภาค ไม่มอบหมายงานให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป และควรให้ความสาคัญกับงาน
ทุกงานอย่างเท่าเทียมกัน ผู้บริหารควรให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การแต่งตั้งเลือนตาแหน่งและเงินเดือนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องมี นโยบายในการทางานที่
ชัดเจน มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานได้อย่างชัดเจน การพิจารณาความดีความชอบยังขาด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่ามีการเลือกปฏิบัติ มีการใช้ระบบพวกพ้องและระบบอุปถัมป์
ซึ่งอาจทาให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตกต่า สาหรับด้านสวัสดิการซึ่ง อยู่ในลาดับที่น้อย
กว่าด้านอื่น ๆ ผู้บริหารส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท ที.โอ.ที.จากัด (มหาชน) ควรดาเนินงานด้าน
สวัสดิการต่าง ๆ ตามข้อกาหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นต้องหาแนวทางพิจารณาปรับปรุงด้านรายได้ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินช่วยเหลือในรูปแบบ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณงานความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของงาน และความสามารถของ
บุคคล และสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของพนักงาน และ ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น เพิ่ม
สวัสดิการต่าง ๆ โบนัส ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการศึกษาเรื่องขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) ควรมีการศึกษาถึงความต้องการในการอบรมของพนักงาน เพื่อนาผลการศึกษาดังกล่าว
มาจัดทาแผนในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
2. ในการศึกษาเรื่องขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงานส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 4 บริษัท
ทีโ อที จ ากัด (มหาชน) ควรมีก ารศึก ษากั บหน่ว ยงานอื่ นๆ ของบริษั ท ทีโ อที จากัด (มหาชน) เพื่ อน าผล
การศึกษาที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงขวัญกาลังใจของพนักงานต่อไป

