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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องขวัญ ก าลั ง ใจในการท างานของพนั ก งาน บริ ษั ท สตี ด จ ากั ด
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั
สตีด จากัด ตามลักษณะส่ วนบุคคล ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงาน บริ ษทั สตีด จากัด
จานวน 72 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์
แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 65 คน เป็ นชาย 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.54 หญิง 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.46 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.23 รองลงมามีอายุนอ้ ย
กว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.54 อายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุดมีอายุ
มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 9.23 สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 83.08 รองลงมาเป็ นโสด คิด
เป็ นร้อยละ 12.30 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 4.62 ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 69.23 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 21.54 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 9.23 ส่ วนใหญ่
มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 53.85 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.77 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท ขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 6.15 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 47.69 รองลงมามีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.46 และน้อย
ที่สุดมีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 13.85
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่า เฉลี่ ยค่ าเฉลี่ ย ขวัญกาลัง ใจในการท างานของพนัก งาน
บริ ษทั สตี ด จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมี ขวัญ
กาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น
โดยเฉพาะเรื่ องสถานที่ ปฏิ บ ตั ิ ง านของท่ านจัดให้มี อุป กรณ์ และสิ่ ง อานวยความสะดวกในการ
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ทางานอย่างพอเพียง รองลงมาคือด้านสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่ องบริ ษทั ได้ดาเนินงานด้านสวัสดิการ
ต่า งๆ ตามข้อก าหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม และด้านความยุติธ รรมโดยเฉพาะเรื่ องการ
พิจารณาความดีความชอบมีความเป็ นธรรมและเชื่ อถือได้ และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจใน
การท างานในบริ ษ ทั สตี ด จ ากัด น้อ ยที่ สุ ด คื อ ด้า นงานที่ ป ฏิ บ ัติ โ ดยเฉพาะเรื่ อ งท่ า นได้รั บ การ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อเพื่อมิความรู ้และทักษะในการทางานของท่านอย่างสม่าเสมอ จากการ
ทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั
สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี
ขวัญกาลังใจในการทางานด้านสวัสดิ การแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีอายุต่างกันมี ขวัญกาลังใจในการทางานด้านความ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และด้านสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 กลุ่ มตัวอย่างที่ มีสถานภาพสมรสต่างกันมี ขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั
สตีด จากัด โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมี ข วัญกาลังใจในการท างานในบริ ษทั สตี ด จากัด โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน แต่เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมี ข วัญกาลังใจในการท างานในบริ ษทั สตี ด จากัด โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน แต่เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่าง
กัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า นงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้า นความยุติ ธ รรม ด้า น
สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งาน และด้านสวัส ดิ การ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ประสบการณ์ การทางาน
ต่างกันมี ข วัญกาลังใจในการท างานในบริ ษทั สตี ด จากัด โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน แต่เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และด้านสวัสดิการ ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นสัมพันธภาพ
กับผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด ต้องมีความเป็ นกันเองในการทางานร่ วมกัน ผูบ้ ริ หารมี
การกระจายอานาจในการบริ หารงานและมี การมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ผูบ้ ริ หารให้
ความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ได้ร่วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
และผูบ้ ริ หารพร้ อมชี้ แนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการทางานเสมอ ส่ วนด้า นงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท สตี ด จ ากัด ต้อ งมี น โยบายการมอบหมายให้ป ฏิ บ ัติ ง านตรงกับ ความรู ้
ความสามารถอย่างเหมาะสม โอกาสที่ จะใช้ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในงานที่ ปฏิ บตั ิ ได้ การ
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ฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู ้และทักษะในการทางานอย่างสม่าเสมอ การหมุนเวียน
เปลี่ยนงานเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้งานใหม่ ๆ และความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั อย่างเต็ม
ความรู ้ ความสามารถเพื่อให้ง านส าเร็ จลุ ล่ วงและเป็ นไปตามที่ ก าหนด ส่ วนด้านความยุติธ รรม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด มีนโยบายที่ชดั เจนในการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง
ชัดเจน การพิจารณาความดีความชอบมีความเป็ นธรรมและเชื่อถือได้ การแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งและ
เงินเดือนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั มีส่วนเสนอความคิดเห็ นเกี่ยวกับการพิจารณาสวัสดิการ
ต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ได้ และผูบ้ ริ หารมีความเป็ นธรรมในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิ บ ตั ิ งาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตี ด จากัด มีการเสริ มสร้ าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน แสง เสี ยง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม การจัดสถานที่ปฏิบตั ิงานมี
การจัดอย่างเป็ นสัดส่ วน สถานที่ ปฏิ บตั ิ งานจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ทางานอย่างพอเพียง ภายในบริ ษทั มีการเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทางานอยูเ่ สมอ และการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั มีการดูแลรักษาอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอยูส่ ม่ าเสมอ ส่ วนด้าน
การดูแลสุ ขภาพ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี ทาให้รู้สึก
ปลอดภัย บริ ษทั จัดให้มีสถานที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม บริ ษทั ได้มี
การส่ งเสริ มให้มีก ารแข่งขันกี ฬาเพื่ อก่ อให้เกิ ดสุ ขภาพที่ ดี และบริ ษทั มี การให้ความช่ วยเหลื อ
เกี่ยวกับเรื่ องเจ็บป่ วยการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ส่ วนด้านสวัสดิการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด
จากัด ได้ดาเนิ นงานด้านสวัสดิ การต่าง ๆ ตามข้อกาหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม การ
ดาเนิ นการด้านบริ การสวัสดิการต่าง ๆ ภายในบริ ษทั เป็ นด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว ความพอใจ
กับสวัสดิ การที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ดาเนินการให้ อิสระในการเสนอความต้องการในเรื่ องสวัสดิการที่
เห็นว่าจาเป็ น และสวัสดิการเกี่ยวกับอาหารกลางวัน เครื่ องดื่ม ฟอร์ มพนักงาน และการนันทนาการ
ได้จดั ให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม

ภูมหิ ลัง
การจัดตั้งองค์การให้เป็ นองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งต้องมีทรัพยากรในการบริ หารงาน
และทรั พยากรที่ เป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญของการบริ หารองค์การประกอบด้วยคน (man) เงิ น
(money) วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ (material) และการจัดการ (management) ทรัพยากรบุคคลนับว่า
สาคัญยิ่งสาหรับองค์การทุกประเภท เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ใช้ เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ ในการบริ หาร
จัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อองค์การ เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีความสาคัญเช่นนี้ แล้ว จึง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารหน่วยงานนั้นๆ จะต้องธารงรักษาไว้ซ่ ึ งบุคคล เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุ
เป้ าหมายวัตถุประสงค์และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตราบนานเท่านานขวัญเป็ นปั จจัยอย่างหนึ่ งที่มีผล
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ต่อองค์การต่างๆ เพราะการที่ จะให้บุคคลมี ความสนใจที่ จะทางานในองค์การนั้น องค์การที่
เกี่ยวข้องจะต้องมีวิธีการเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิการ และการที่ให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีกาลังใจในการทางานมี ความจงรักภักดี ต่อหน่ วยงานมี ความรั บผิดชอบ สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ขวัญและกาลังใจตลอดจนปั จจัยต่างๆ ซึ่ ง
นาไปสู่ ขวัญและกาลังใจในการบริ หารงาน
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่ งในการ
บริ หารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีบุคลากรเป็ นจานวนมาก จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้ างเจตคติที่ดีต่อการทางาน ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจให้บุคลากรทางานด้วยความกระตือรื อร้นและด้วย
ความสมัค รใจ หรื อมี ข วัญก าลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ท าให้องค์ก รบรรลุ เป้ าหมายและเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลในที่สุด จึงเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าขวัญและกาลังใจของบุคลากร
เป็ นองค์ประกอบที่จะทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพ และเสริ มสร้างให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีขวัญ ดี จึง
เป็ นสิ่ งที่พึงปรารถนาของทุกองค์กร การบริ หารงานของทุกหน่วยงานทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็ นสิ่ ง
สาคัญประการหนึ่ งทั้งนี้ ในการที่จะบริ หารงานให้บรรลุ ถึงเป้ าหมายตรงตามนโยบายปั จจัยในการ
บริ หารที่สาคัญประการหนึ่ งก็คือปั จจัยด้านทรัพยากรบุคคลอันจะเป็ นตัวจักรสาคัญที่จะดาเนินการ
ให้สาเร็ จลุล่วงดังนั้นหากในหน่วยงานหรื อองค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและ
ความตั้งใจที่ จะปฏิ บตั ิงานและมี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตนเองและที่สาคัญที่สุดก็คือขวัญ
และกาลังใจการปฏิบตั ิงานซึ่ งหากหน่วยงานใดที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีขวัญและกาลังใจดีก็จะแสดงออกมา
ในลักษณะที่ผปู ้ ฏิบตั ิมีความกระตือรื อร้นเอาใจใส่ ต่อหน้าที่การงานและพยายามสร้างผลงานออกมา
ให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดกับ องค์ก รว่าขวัญและก าลัง ใจนั้นมี อิทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก
ดังนั้น จึงถือได้วา่ การบริ หารงานภายในองค์การเป็ นสิ่ งสาคัญ การที่จะนาองค์การมุ่งไปสู่
ความสาเร็ จได้น้ นั ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็ นองค์การขนาดเล็กหรื อองค์การขนาดใหญ่ เป็ นหน่ วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชนก็ตาม สามารถดาเนิ นการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ โดยขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สาคัญที่ สุดในการ
บริ หารงานต่าง ๆ คือ คน หรื อทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุด ในบรรดา
ทรัพยากรทางการบริ หารทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้วา่ “คน ถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์และปั จจัยการผลิต
ที่สาคัญประการหนึ่ง เป็ นหัวใจในการบริ หารองค์การ การบริ หารงานโดยมิได้ให้ความสาคัญแก่
บุคลากรในการทางาน จะเป็ นอุปสรรคในความก้าวหน้าขององค์การ เพราะงานที่ทานั้นต้องอาศัย
คนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ผลงานจึงจะสาเร็ จลงได้” แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดประการหนึ่ งที่มีอยูใ่ นตัวคน คือ
ขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรขวัญและกาลังใจนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะหาก
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บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน จะส่ งผลให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมที่จะอุทิศ
กาลังกาย กาลังใจและกาลังสติปัญญา ให้แก่งานที่ทา ทั้งยังทาให้บุคลากรมีสัมพันธ์ภาพอันดีกบั
บุคคลอื่นภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่ตอ้ งประสานงานกันอีกด้วย
ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน ก็จะขาดความกระตือรื อร้นใน
การทางานไม่เอาใจใส่ ต่องานที่รับผิดชอบ ทาให้งานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
องค์การผูบ้ ริ หารจึงต้องคานึงถึงขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มาก ทั้งนี้ เพราะ
การสร้างระดับขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากรสู ง ย่อมส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดความเชื่อมัน่ ศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่
จากความสาคัญดังกล่ า วบริ ษทั สตี ด จากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษทั รับทุ บตึก,รื้ อถอนอาคาร, รื้ อ
สะพาน, รื้ อโรงงาน, รื้ อโกดัง, รื้ อสิ่ งปลูกสร้างทุกชนิ ด, งานรื้ อ ย้าย สิ่ งปลูกสร้างทุบตึก ทุบอาคาร
ปรั บเคลี ยร์ ริ่ง หน้าดิ น ขนย้า ยเศษวัส ดุ ก่ อสร้ า งออก ปรั บ พื้นที่ เร่ งเห็ นถึ ง การส่ งเสริ มขวัญและ
กาลังใจจึ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ ผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั สตี ด จากัด จึ งพยายามสร้ า งขวัญและก าลังใจให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความสามารถเต็มที่และสามารถทากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การที่ต้ งั ไว้และหากผูบ้ ริ หารใช้การเสริ มขวัญได้อย่างเหมาะสมถูกวิธีจะก่อให้เกิ ดประโยชน์
มากมาย กล่าวคือ จะช่วยเพิ่มความกระตือรื อร้นในการทางาน เพิ่มความสนใจ เต็มใจในการทางาน
ให้ผลงานเพิ่มขึ้น ซึ่ งจะทาให้เกิ ดผลดี ท้ งั ตัวผูป้ ฏิ บตั ิเองและผูบ้ ริ หารในองค์การ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯควรตระหนักว่า บรรดาพนักงานทั้งหลายเป็ นพลังสาคัญในการปฏิบตั ิงานและเป็ นฟั นเฟื อง
ที่จะนาพาให้บริ ษทั อยูร่ อดในยุคการแข่งขันเช่นนี้ ถ้าปราศจากการสนับสนุ นและความร่ วมมือของ
บรรดาพนักงานเหล่านี้ แล้วผลสาเร็ จในการบริ หารงานก็จะลดน้อยลง การสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน จึงเป็ นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทาให้พนักงานของบริ ษทั ฯ สนับสนุ นและร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจถึงปั จจัยที่มีผลต่อระดับขวัญและกาลังใจของพนักงาน
โดยพิจารณาจาก ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะผูป้ ฎิบตั ิงานในบริ ษทั สตีด จากัด จึงสนใจที่จะศึกษาระดับ
ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั สตีด จากัด ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นข้อมูลที่เหมาะสมใน
การที่จะนาไปพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขการบริ หาร อันจะเป็ นส่ วนสาคัญที่จะเสริ มสร้างให้พนักงานมี
แรงจูงใจเพื่อเกิดขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั สตีด จากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั สตีด จากัด จาแนก
ตามลักษณะส่ วนบุคคล
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงาน บริ ษทั สตีด จากัด จานวน 72 คน เก็บตัวอย่างโดย
ใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่าง
จานวน 65 คน เป็ นชาย 40 คน หญิง 25 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ขวัญกาลังใจในการ
ทางานของพนักงาน บริ ษ ั ทสตีด จากัด เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. จัดทาร่ างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอี กครั้ งหนึ่ ง หลังจากนั้น
ดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out)
กับลูกค้าไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.84

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากพนักงาน บริ ษ ั ทสตี ด จากัด
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่าเป็ นเพศชาย จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.54 เป็ นเพศหญิง
จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.46 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี จานวน 32
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คน คิดเป็ นร้อยละ 49.23 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.54 อายุอยู่
ระหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.23 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.08
รองลงมาเป็ นโสด จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.30 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.62 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 69.23 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.54
และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.23 ส่ วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 20,000 – 30,000 บาท จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.85 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.77 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.15 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.69 รองลงมามีประสบการณ์
การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.46 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์
การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.85
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริษัท สตีด จากัด
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั สตีด จากัด
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.07, S.D.= 0.184) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีขวัญ
กาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น
(  =4.20, S.D.= 0.403) รองลงมาคือด้านสวัสดิการ (  =4.10, S.D.= 0.267) และด้านความยุติธรรม
(  =4.10, S.D.= 0.320) และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด
น้อยที่สุดคือด้านงานที่ปฏิบตั ิ (  =3.92, S.D.= 0.428)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั สตี ด
จากัด ด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.06, S.D.= 0.247) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องผูบ้ ริ หารพร้อมชี้ แนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการทางาน
เสมอกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.54, S.D.=
0.502) รองลงมาคือประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็นของ
ท่าน (  =4.25, S.D.= 0.587) ส่ วนประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเองกับท่านใน
การทางานร่ วมกันกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.69, S.D.=
0.528) ส่ วนด้านงานที่ปฏิบตั ิ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.92, S.D.= 0.428) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อเพื่อมิความรู ้และทักษะในการ
ทางานของท่ า นอย่า งสม่ า เสมอกลุ่ ม ตัวอย่า งมี ข วัญก าลังใจในการท างานในประเด็น นี้ ม ากกว่า
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ประเด็นอื่น ๆ (  =4.63, S.D.= 0.486) รองลงมาคือประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิ บตั ิงานตรงกับความรู ้ความสามารถของท่านอย่างเหมาะสม (  =4.06, S.D.= 0.634) ส่ วน
ประเด็ น ค าถามพบว่ า เรื่ อ งท่ า นมี ค วามตั้ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านให้ ก ับ บริ ษ ัท อย่ า งเต็ ม ความรู ้
ความสามารถเพื่อให้งานสาเร็ จลุ ล่วงและเป็ นไปตามที่ กาหนดกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในประเด็นนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.40, S.D.= 0.787) ส่ วนด้านความยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =4.10, S.D.= 0.320) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องการพิจารณาความดี
ความชอบมีความเป็ นธรรมและเชื่ อถื อได้กลุ่ มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.49, S.D.= 0.687) รองลงมาคือประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องบริ ษทั ได้แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ท่านได้อย่างชัดเจน (  =4.48, S.D.= 0.731) ส่ วนประเด็นคาถามพบว่า
เรื่ องการแต่ง ตั้งเลื่ อนตาแหน่ งและเงิ นเดื อนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ข องบริ ษ ทั กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ขวัญ
กาลังใจในการทางานในประเด็นนี้นอ้ ยที่สุด (  =3.34, S.D.= 0.644) ส่ วนด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, S.D.= 0.403) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่าเรื่ องสถานที่ ปฏิ บตั ิงานของท่านจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการทางาน
อย่างพอเพียงกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.57,
S.D.= 0.499) รองลงมาคือประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของท่าน เช่น
แสง เสี ยง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม (  =4.28, S.D.= 0.761) ส่ วนประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องภายใน
บริ ษทั มีการเสริ มสร้ างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทางานอยู่เสมอกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในประเด็นนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.88, S.D.= 0.718) ส่ วนด้านการดูแลสุ ขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (  =4.03, S.D.= 0.239) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องงานที่ท่านปฏิ บตั ิอยู่
ปลอดภัยต่อสุ ขภาพและไม่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้
มากกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =4.63, S.D.= 0.527) รองลงมาคื อประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องบริ ษทั ได้
จัดใหมี้การตรวจสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี จึงทาให้ท่านรู ้สึกปลอดภัย (  =4.36, S.D.= 0.453) ส่ วน
ประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องบริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อก่อให้เกิดสุ ขภาพที่ดี และ
บริ ษ ทั มี การให้ค วามช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับ เรื องเจ็บป่ วยและการรั กษาพยาบาลอย่างเหมาะสมกลุ่ ม
ตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.54, S.D.= 0.513 และ S.D.= 0.558
ตามลาดับ) และสาหรับด้านสวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.10, S.D.= 0.267) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องบริ ษทั ได้ดาเนิ นงานด้านสวัสดิ การต่างๆ ตามข้อกาหนด
กฎหมายด้วยความเหมาะสมกลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในประเด็นนี้ มากกว่าประเด็น
อื่น ๆ (  =4.48, S.D.= 0.193) รองลงมาคื อประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านพอใจกับสวัสดิ การที่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ดาเนิ นการให้แก่ท่าน (  =4.35, S.D.= 0.423) ส่ วนประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านมี
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อิสระในการเสนอความต้องการในเรื่ องสวัสดิการที่เห็นว่าจาเป็ นได้กลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจใน
การทางานในประเด็นนี้นอ้ ยที่สุด (  =3.59, S.D.= 0.724)
เมื่อพิจารณาลักษณะส่ วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี มีขวัญ
กาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =4.09, S.D.= 0.168) โดยเฉพาะ
ด้านความยุติธรรม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ช่ วงอายุม ากกว่า 45 ปี ขึ้ นไป (  =4.07, S.D.= 0.193 และ S.D.= 0.294) โดยเฉพาะด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานด้านสวัสดิการ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า
25 ปี (  =4.05, S.D.= 0.130) โดยเฉพาะด้านงานที่ปฏิ บตั ิ ส่ วนกลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นโสด มี ขวัญ
กาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด มากกว่าสถานภาพสมรสอื่น (  =4.15, S.D.= 0.316)
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.06,
S.D.= 0.161) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
หม้าย/หย่าร้าง (  =4.05, S.D.= 0.119) โดยเฉพาะด้านสัมพันธภาพกับผูบ้ ริ หาร ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่
จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี และระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี มีขวัญกาลังใจในการทางานใน
บริ ษทั สตีด จากัด มากกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =4.08, S.D.= 0.160 และ S.D.= 0.226 ตามลาดับ)
โดยเฉพาะด้า นความยุติ ธ รรม รองลงมาคื อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ จ บการศึ ก ษาระดับ กว่า ปริ ญ ญาตรี
(  =4.06, S.D.= 0.189) ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 30,001 – 40,000 บาท มี
ขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตี ด จากัด มากกว่าช่ วงรายได้ต่อเดื อนอื่ น (  =4.20, S.D.=
0.247) โดยเฉพาะด้านความยุติธรรม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 20,000
บาท (  =4.07, S.D.= 0.195) โดยเฉพาะด้านสวัสดิการ และน้อยที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อ
เดื อนมากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป (  =3.93, S.D.= 0.203) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในบริ ษ ทั สตี ด จากัด มากกว่าช่ วงประสบการณ์ การท างานอื่ น (  =4.16, S.D.= 0.199)
โดยเฉพาะด้านสวัส ดิ การ รองลงมาคื อกลุ่ มตัวอย่า งที่ มีประสบการณ์ การทางานน้อยกว่า 5 ปี
(  =4.10, S.D.= 0.192) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน และน้อยที่สุดคือกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี (  =4.00, S.D.= 0.147) โดยเฉพาะด้าน
สวัสดิการ
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริษัท สตีด จากัด
จาแนกตามลักษณะบุคคล
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานใน
บริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานด้านสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญ
กาลังใจในการท างานในบริ ษ ทั สตี ด จากัด ด้านสัม พันธภาพกับผูบ้ ริ หาร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเองกับท่านในการ
ทางานร่ วมกัน ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นกันเองกับท่านในการทางานร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ
ในการรับฟังความคิดเห็นของท่าน สาหรับด้านงานที่ปฏิบตั ิ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ประเด็นคาถาม
สาหรับด้านความยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องการพิจารณาความดีความชอบมีความเป็ นธรรมและเชื่ อถื อได้ และท่านมีส่วนเสนอความคิด
เห็ นเกี่ ย วกับ การพิ จารณาสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ ภายในบริ ษ ทั ได้ ส าหรั บ ด้านสภาพแวดล้อ มในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะประเด็ น ค าถามเรื่ อ ง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานของท่าน เช่น แสง เสี ยง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม การจัดสถานที่
ปฏิบตั ิงานของท่านมีการจัดอย่างเป็ นสัดส่ วน และการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั มีการดูแล
รั ก ษาอย่า งเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยอยู่ส ม่ า เสมอ ส าหรั บด้านการดู แลสุ ขภาพ แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องบริ ษทั ได้จดั ใหมี้การตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจาทุกปี จึ งทาให้ท่านรู ้ สึกปลอดภัย และบริ ษทั จัดให้มีสถานที่ รักษาพยาบาลเบื้ องต้นให้แก่
พนักงานได้อย่างเหมาะสม สาหรับด้านสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องการดาเนินการด้านบริ การสวัสดิการต่างๆ ภายในบริ ษทั เป็ นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ ว และสวัส ดิ ก ารเกี่ ยวกับอาหารกลางวัน เครื่ องดื่ ม ฟอร์ มพนักงาน และการ
นันทนาการ จัดให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมี ขวัญกาลังใจในการทางานใน
บริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และ
ด้านสวัสดิการ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
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ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านความยุติธรรม
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านงานที่ปฏิ บตั ิ ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และด้าน
สวัสดิการ
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีขวัญกาลังใจ
ในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกัน มี ข วัญ ก าลัง ใจในการท างาน แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงาน และด้านสวัสดิการ

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยขวัญกาลังใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั สตี ด
จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการ
ทางานในบริ ษทั สตีด จากัด ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่ อง
สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่านจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการทางานอย่างพอเพียง
รองลงมาคือด้านสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่ องบริ ษทั ได้ดาเนิ นงานด้านสวัสดิการต่างๆ ตามข้อกาหนด
กฎหมายด้วยความเหมาะสม และด้านความยุติธรรมโดยเฉพาะเรื่ องการพิจารณาความดีความชอบมี
ความเป็ นธรรมและเชื่ อถือได้ และด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด
จากัดน้อยที่สุดคือด้านงานที่ปฏิบตั ิโดยเฉพาะเรื่ องท่านได้รับการฝึ กอบรมหลักสู ตรต่างๆ เพื่อเพื่อมิ
ความรู ้และทักษะในการทางานของท่านอย่างสม่าเสมอ
สาหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจใน
การทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานด้านสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีขวัญกาลังใจใน
การทางานด้านความยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และด้านสวัสดิการ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีขวัญกาลังใจในการ
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ทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่ อพิ จารณารายด้า นพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีระดับการศึก ษาต่ างกันมี ขวัญกาลังใจในการ
ทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความยุติธรรม กลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิ งาน และด้านสวัส ดิ การ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ประสบการณ์ การทางาน
ต่างกันมี ข วัญกาลังใจในการท างานในบริ ษทั สตี ด จากัด โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน แต่เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีขวัญกาลังใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และด้านสวัสดิการ

ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ านสั มพันธภาพกับผู้บริหาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด ต้องมีความเป็ นกันเองใน
การทางานร่ วมกัน ผูบ้ ริ หารมีการกระจายอานาจในการบริ หารงานและมีการมอบหมายงานได้อย่าง
เหมาะสม ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการรับฟั งความคิดเห็ น ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ได้ร่วม
ตัดสิ นใจเกี่ ยวกับงานที่ปฏิ บตั ิ และผูบ้ ริ หารพร้ อมชี้ แนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาในการทางาน
เสมอ
2. ด้ านงานที่ปฏิบัติ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด ต้องมีนโยบายการมอบหมายให้
ปฏิบตั ิงานตรงกับความรู ้ ความสามารถอย่างเหมาะสม โอกาสที่จะใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน
งานที่ปฏิบตั ิได้ การฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู ้และทักษะในการทางานอย่างสม่าเสมอ
การหมุนเวียนเปลี่ยนงานเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้งานใหม่ ๆ และความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั
บริ ษทั อย่างเต็มความรู ้ความสามารถเพื่อให้งานสาเร็ จลุล่วงและเป็ นไปตามที่กาหนด
3. ด้ านความยุติธรรม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด มีนโยบายที่ชดั เจนในการกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน การพิจารณาความดีความชอบมีความเป็ นธรรมและเชื่อถือได้
การแต่งตั้งเลื่ อนตาแหน่ งและเงินเดื อนเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั มีส่วนเสนอความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับการพิจารณาสวัสดิ การต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ได้ และผูบ้ ริ หารมีความเป็ นธรรมในการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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4. ด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด มีการเสริ มสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงาน แสง เสี ยง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม การจัดสถานที่ปฏิบตั ิงานมี
การจัดอย่างเป็ นสัดส่ วน สถานที่ ปฏิ บตั ิ งานจัดให้มีอุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ทางานอย่างพอเพียง ภายในบริ ษทั มีการเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทางานอยูเ่ สมอ และการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั มีการดูแลรักษาอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูส่ ม่าเสมอ
5. ด้ านการดูแลสุ ขภาพ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพเป็ น
ประจาทุกปี ทาให้รู้สึกปลอดภัย บริ ษทั จัดให้มีสถานที่รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานได้อย่าง
เหมาะสม บริ ษทั ได้มีการส่ งเสริ มให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อก่อให้เกิดสุ ขภาพที่ดี และบริ ษทั มีการให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่ องเจ็บป่ วยการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม
6. ด้ านสวัสดิการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั สตีด จากัด ได้ดาเนิ นงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ข้อกาหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม การดาเนินการด้านบริ การสวัสดิการต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
เป็ นด้วยความสะดวกและรวดเร็ ว ความพอใจกับสวัสดิการที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ดาเนินการให้ อิสระใน
การเสนอความต้องการในเรื่ องสวัสดิ การที่เห็ นว่าจาเป็ น และสวัสดิ การเกี่ ยวกับอาหารกลางวัน
เครื่ องดื่ม ฟอร์มพนักงาน และการนันทนาการได้จดั ให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องขวัญกาลังใจในการทางานในบริ ษทั สตีด จากัด ควรมีการศึกษาเรื่ อง
ปัญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงานบริ ษทั สตีด จากัด เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับขวัญ
กาลังใจในการทางานของ พนักงานโดยตรง
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการทางานของพนักงานบริ ษทั สตีด
จากัด เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาใช้ปรับปรุ งการทางานของพนักงาน
3. ควรมีการศึกษาเรื่ องความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานบริ ษทั สตีด จากัด เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนอบรมและพัฒนาความรู้ในการทางาน

