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การศึกษาวิจัย เ ร่ืองขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงาน บริษัท สตีด จ ากัด  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังาน บริษทั 
สตีด จ ากดั ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นพนกังาน บริษทัสตีด จ ากดั 
จ านวน 72 คน เก็บตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์
แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 65 คน เป็นชาย 40 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 หญิง 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.46 ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.23 รองลงมามีอายุนอ้ย
กวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.54 อายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ
มากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.23 สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 83.08 รองลงมาเป็นโสด คิด
เป็นร้อยละ 12.30 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.62 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 21.54 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.23 ส่วนใหญ่
มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท ข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 6.15 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 47.69 รองลงมามีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.46 และนอ้ย
ท่ีสุดมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.85 

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียค่าเฉล่ียขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงาน 
บริษทั สตีด จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีขวญั
ก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน 
โดยเฉพาะเร่ืองสถานท่ีปฏิบติังานของท่านจดัให้มีอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
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ท างานอยา่งพอเพียง รองลงมาคือดา้นสวสัดิการโดยเฉพาะเร่ืองบริษทัไดด้ าเนินงานดา้นสวสัดิการ
ต่างๆ ตามข้อก าหนดกฎหมายด้วยความเหมาะสม และด้านความยุติธรรมโดยเฉพาะเร่ืองการ
พิจารณาความดีความชอบมีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้และดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจใน
การท างานในบริษทั สตีด จ ากัดน้อยท่ีสุดคือด้านงานท่ีปฏิบัติโดยเฉพาะเร่ืองท่านได้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพื่อมิความรู้และทกัษะในการท างานของท่านอยา่งสม ่าเสมอ จากการ
ทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั 
สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมี
ขวญัก าลงัใจในการท างานด้านสวสัดิการแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานด้านความ
ยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นสวสัดิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั 
สตีด จ ากดั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกันมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความยุติธรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน
ต่างกันมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านงานท่ีปฏิบัติ ด้านความยุติธรรม ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และด้านสวสัดิการ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ต่างกันมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นความยุติธรรม ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นสวสัดิการ ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นสัมพนัธภาพ
กบัผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั ตอ้งมีความเป็นกนัเองในการท างานร่วมกนั ผูบ้ริหารมี
การกระจายอ านาจในการบริหารงานและมีการมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารให้
ความส าคญัในการรับฟังความคิดเห็น ผูบ้ริหารเปิ ดโอกาสให้ไดร่้วมตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั 
และผูบ้ริหารพร้อมช้ีแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท างานเสมอ ส่วนด้านงานท่ีปฏิบติั 
ผูบ้ริหารของบริษัท สตีด จ ากัด ต้องมีนโยบายการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม โอกาสท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงานท่ีปฏิบติัได้ การ
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ฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะในการท างานอย่างสม ่าเสมอ การหมุนเวียน
เปล่ียนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และความตั้งใจในการปฏิบติังานให้กบับริษทัอยา่งเต็ม
ความรู้ความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามท่ีก าหนด ส่วนด้านความยุติธรรม 
ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั มีนโยบายท่ีชดัเจนในการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไดอ้ย่าง
ชดัเจน การพิจารณาความดีความชอบมีความเป็นธรรมและเช่ือถือได้ การแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งและ
เงินเดือนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษทั มีส่วนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการพิจารณาสวสัดิการ
ต่าง ๆ ภายในบริษทัได ้และผูบ้ริหารมีความเป็นธรรมในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังาน 
ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั มีการเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน แสง เสียง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม การจดัสถานท่ีปฏิบติังานมี
การจดัอย่างเป็นสัดส่วน สถานท่ีปฏิบติังานจดัให้มีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท างานอยา่งพอเพียง ภายในบริษทัมีการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีท างานอยูเ่สมอ และการ
จดัสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัมีการดูแลรักษาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูส่ม ่าเสมอ ส่วนดา้น
การดูแลสุขภาพ ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั จดัใหมี้การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปีท าให้รู้สึก
ปลอดภยั บริษทัจดัใหมี้สถานท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ให้แก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม บริษทัไดมี้
การส่งเสริมให้มีการแข่งขนักีฬาเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี และบริษทัมีการให้ความช่วยเหลือ
เก่ียวกบัเร่ืองเจบ็ป่วยการรักษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม ส่วนดา้นสวสัดิการ ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด 
จ ากดั ได้ด าเนินงานด้านสวสัดิการต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดกฎหมายดว้ยความเหมาะสม การ
ด าเนินการดา้นบริการสวสัดิการต่าง ๆ ภายในบริษทัเป็นดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ความพอใจ
กบัสวสัดิการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัด าเนินการให้ อิสระในการเสนอความตอ้งการในเร่ืองสวสัดิการท่ี
เห็นวา่จ าเป็น และสวสัดิการเก่ียวกบัอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืม ฟอร์มพนกังาน และการนนัทนาการ
ไดจ้ดัใหแ้ก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ภูมหิลงั 
การจดัตั้งองคก์ารให้เป็นองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งมีทรัพยากรในการบริหารงาน 

และทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัของการบริหารองค์การประกอบดว้ยคน (man) เงิน 
(money) วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ (material) และการจดัการ (management) ทรัพยากรบุคคลนบัวา่
ส าคญัยิ่งส าหรับองคก์ารทุกประเภท เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ใช้ เงิน วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ ในการบริหาร
จดัการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์าร เม่ือบุคลากรในหน่วยงานมีความส าคญัเช่นน้ีแลว้ จึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารหน่วยงานนั้นๆ จะตอ้งธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบุคคล เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุ
เป้าหมายวตัถุประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพสูงสุดตราบนานเท่านานขวญัเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีมีผล
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ต่อองค์การต่างๆ เพราะการท่ีจะให้บุคคลมีความสนใจท่ีจะท างานในองค์การนั้น องค์การท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีวิธีการเพื่อให้ไดค้นท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัการ และการท่ีให้
ผูป้ฏิบติังานมีก าลงัใจในการท างานมีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมีความรับผิดชอบ สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัขวญัและก าลงัใจตลอดจนปัจจยัต่างๆ ซ่ึง
น าไปสู่ขวญัและก าลงัใจในการบริหารงาน  

ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานถือไดว้า่เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงในการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองค์กรท่ีมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
สร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างาน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรท างานดว้ยความกระตือรือร้นและดว้ย
ความสมคัรใจ หรือมีขวญัก าลังใจในการปฏิบติังาน ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในท่ีสุด จึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ขวญัและก าลงัใจของบุคลากร
เป็นองคป์ระกอบท่ีจะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ  และเสริมสร้างให้ผูป้ฏิบติังานมีขวญัดี จึง
เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของทุกองคก์ร การบริหารงานของทุกหน่วยงานทรัพยากรบุคคลถือวา่เป็นส่ิง
ส าคญัประการหน่ึงทั้งน้ีในการท่ีจะบริหารงานให้บรรลุถึงเป้าหมายตรงตามนโยบายปัจจยัในการ
บริหารท่ีส าคญัประการหน่ึงก็คือปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคลอนัจะเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีจะด าเนินการ
ให้ส าเร็จลุล่วงดงันั้นหากในหน่วยงานหรือองคก์ารมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือขวญั
และก าลงัใจการปฏิบติังานซ่ึงหากหน่วยงานใดท่ีผูป้ฏิบติังานมีขวญัและก าลงัใจดีก็จะแสดงออกมา
ในลกัษณะท่ีผูป้ฏิบติัมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการงานและพยายามสร้างผลงานออกมา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัองค์กรว่าขวญัและก าลงัใจนั้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก 

ดงันั้น จึงถือไดว้า่การบริหารงานภายในองคก์ารเป็นส่ิงส าคญั การท่ีจะน าองคก์ารมุ่งไปสู่
ความส าเร็จไดน้ั้น ไม่ว่าองค์การนั้นจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือองคก์ารขนาดใหญ่ เป็นหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ตาม สามารถด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ขององค์การได้ โดยข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ แต่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
บริหารงานต่าง ๆ คือ คน หรือทรัพยากรมนุษย  ์ ซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุด ในบรรดา
ทรัพยากรทางการบริหารทั้งหมด จึงอาจกล่าวไดว้า่ “คน ถือเป็นทรัพยากรมนุษยแ์ละปัจจยัการผลิต
ท่ีส าคญัประการหน่ึง เป็นหวัใจในการบริหารองคก์าร การบริหารงานโดยมิไดใ้ห้ความส าคญัแก่
บุคลากรในการท างาน จะเป็นอุปสรรคในความกา้วหนา้ขององคก์าร เพราะงานท่ีท านั้นตอ้งอาศยั
คนเป็นผูป้ฏิบติั ผลงานจึงจะส าเร็จลงได้” แต่ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงท่ีมีอยูใ่นตวัคน คือ 
ขวญัและก าลงัใจ ในการปฏิบติังานของบุคลากรขวญัและก าลงัใจนบัว่าเป็นส่ิงส าคญั เพราะหาก
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บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน จะส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะอุทิศ
ก าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัสติปัญญา ให้แก่งานท่ีท า ทั้งยงัท าให้บุคลากรมีสัมพนัธ์ภาพอนัดีกบั
บุคคลอ่ืนภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนท่ีตอ้งประสานงานกนัอีกดว้ย 
ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน ก็จะขาดความกระตือรือร้นใน
การท างานไม่เอาใจใส่ต่องานท่ีรับผิดชอบ ท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องคก์ารผูบ้ริหารจึงตอ้งค านึงถึงขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรให้มาก ทั้งน้ีเพราะ
การสร้างระดบัขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากรสูง ยอ่มส่งผลต่อการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความเช่ือมัน่ศรัทธาในองคก์ารท่ีตนปฏิบติังานอยู ่ 

จากความส าคญัดงักล่าวบริษทัสตีด จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัรับทุบตึก,ร้ือถอนอาคาร, ร้ือ
สะพาน, ร้ือโรงงาน, ร้ือโกดงั, ร้ือส่ิงปลูกสร้างทุกชนิด, งานร้ือ ยา้ย ส่ิงปลูกสร้างทุบตึก ทุบอาคาร
ปรับเคลียร์ร่ิงหน้าดิน ขนยา้ยเศษวสัดุก่อสร้างออก ปรับพื้นท่ี เร่งเห็นถึงการส่งเสริมขวญัและ
ก าลังใจจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารบริษทัสตีด จ ากดั จึงพยายามสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่
ผูป้ฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามสามารถเต็มท่ีและสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
องค์การท่ีตั้งไวแ้ละหากผูบ้ริหารใช้การเสริมขวญัไดอ้ย่างเหมาะสมถูกวิธีจะก่อให้เกิดประโยชน์
มากมาย กล่าวคือ จะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นในการท างาน เพิ่มความสนใจ เต็มใจในการท างาน
ให้ผลงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดผลดีทั้งตวัผูป้ฏิบติัเองและผูบ้ริหารในองค์การ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
บริษทัฯควรตระหนกัวา่ บรรดาพนกังานทั้งหลายเป็นพลงัส าคญัในการปฏิบติังานและเป็นฟันเฟือง
ท่ีจะน าพาใหบ้ริษทั อยูร่อดในยคุการแข่งขนัเช่นน้ี ถา้ปราศจากการสนบัสนุนและความร่วมมือของ
บรรดาพนกังานเหล่าน้ี แลว้ผลส าเร็จในการบริหารงานก็จะลดนอ้ยลง การสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการท างาน จึงเป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหพ้นกังานของบริษทัฯ สนบัสนุนและร่วมมือในการ
ปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัขวญัและก าลงัใจของพนกังาน 
โดยพิจารณาจาก ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะผูป้ฎิบติังานในบริษทัสตีด จ ากดั จึงสนใจท่ีจะศึกษาระดบั
ขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังาน บริษทั สตีด จ ากดั ซ่ึงคาดว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมใน
การท่ีจะน าไปพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขการบริหาร อนัจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะเสริมสร้างให้พนกังานมี
แรงจูงใจเพื่อเกิดขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังาน บริษทั สตีด จ ากดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังาน บริษทั สตีด จ ากดั จ าแนก

ตามลกัษณะส่วนบุคคล 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังาน บริษทัสตีด จ ากดั จ านวน 72 คน เก็บตวัอยา่งโดย

ใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่ง
จ านวน 65 คน เป็นชาย 40 คน หญิง 25 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั ขวญัก าลงัใจในการ

ท างานของพนกังาน บริษ ัทสตีด จ ากดั เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
2. จดัท าร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้น

ด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถาม  
5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้ (Try out) 

กบัลูกคา้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.84 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง จากพนักงาน บริษ ัทสตีด จ ากดั                  
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวิเคราะห์พบวา่เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 เป็นเพศหญิง 

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี จ านวน 32 
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คน คิดเป็นร้อยละ 49.23 รองลงมามีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54 อายุอยู่
ระหวา่ง 36 - 45 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23 กลุ่มตวัอย่างสมรสแลว้ จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 
รองลงมาเป็นโสด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.62 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.23 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.54 
และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23 ส่วนใหญ่มี
รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมามี
รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69 รองลงมามีประสบการณ์
การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์
การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.85 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงาน บริษัท สตีด จ ากดั 
ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียขวญัก าลงัใจในการท างานของพนกังาน บริษทั สตีด จ ากดั 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.07, S.D.= 0.184)  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีขวญั
ก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน 
( =4.20, S.D.= 0.403) รองลงมาคือดา้นสวสัดิการ ( =4.10, S.D.= 0.267) และดา้นความยุติธรรม 
( =4.10, S.D.= 0.320)  และดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั
นอ้ยท่ีสุดคือดา้นงานท่ีปฏิบติั ( =3.92, S.D.= 0.428)  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉล่ียขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงาน บริษทั สตีด 
จ ากดั ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.06, S.D.= 0.247) เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองผูบ้ริหารพร้อมช้ีแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการท างาน
เสมอกลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.54, S.D.= 
0.502) รองลงมาคือประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการรับฟังความคิดเห็นของ
ท่าน ( =4.25, S.D.= 0.587) ส่วนประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองกบัท่านใน
การท างานร่วมกนักลุ่มตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.69, S.D.= 
0.528)  ส่วนดา้นงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.92, S.D.= 0.428) เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพื่อมิความรู้และทกัษะในการ
ท างานของท่านอย่างสม ่าเสมอกลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลังใจในการท างานในประเด็นน้ีมากกว่า
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ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.63, S.D.= 0.486) รองลงมาคือประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านไดรั้บมอบหมาย
ให้ปฏิบติังานตรงกบัความรู้ความสามารถของท่านอย่างเหมาะสม ( =4.06, S.D.= 0.634) ส่วน
ประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองท่านมีความตั้ งใจในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทอย่างเต็มความรู้
ความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามท่ีก าหนดกลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในประเด็นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.40, S.D.= 0.787) ส่วนดา้นความยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( =4.10, S.D.= 0.320) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองการพิจารณาความดี
ความชอบมีความเป็นธรรมและเช่ือถือได้กลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ี
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.49, S.D.= 0.687) รองลงมาคือประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองบริษทัไดแ้บ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบให้แก่ท่านไดอ้ยา่งชดัเจน ( =4.48, S.D.= 0.731) ส่วนประเด็นค าถามพบวา่
เร่ืองการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งและเงินเดือนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษทักลุ่มตวัอย่างมีขวญั
ก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.34, S.D.= 0.644) ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.20, S.D.= 0.403) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบว่าเร่ืองสถานท่ีปฏิบติังานของท่านจดัให้มีอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน
อยา่งพอเพียงกลุ่มตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.57, 
S.D.= 0.499) รองลงมาคือประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของท่าน เช่น 
แสง เสียง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม ( =4.28, S.D.= 0.761) ส่วนประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองภายใน
บริษทัมีการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีท างานอยู่เสมอกลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในประเด็นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.88, S.D.= 0.718) ส่วนดา้นการดูแลสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ( =4.03, S.D.= 0.239) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติัอยู่
ปลอดภยัต่อสุขภาพและไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุกลุ่มตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ี
มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.63, S.D.= 0.527) รองลงมาคือประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองบริษทัได้
จดัใหม้ีการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี จึงท าให้ท่านรู้สึกปลอดภยั ( =4.36, S.D.= 0.453) ส่วน
ประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองบริษทัไดมี้การส่งเสริมให้มีการแข่งขนักีฬาเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี และ
บริษทัมีการให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัเรืองเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมกลุ่ม
ตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.54, S.D.= 0.513 และ S.D.= 0.558 
ตามล าดบั) และส าหรับดา้นสวสัดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.10, S.D.= 0.267) เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองบริษทัได้ด าเนินงานด้านสวสัดิการต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
กฎหมายดว้ยความเหมาะสมกลุ่มตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจในการท างานในประเด็นน้ีมากกวา่ประเด็น
อ่ืน ๆ ( =4.48, S.D.= 0.193) รองลงมาคือประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองท่านพอใจกบัสวสัดิการท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัด าเนินการให้แก่ท่าน ( =4.35, S.D.= 0.423) ส่วนประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านมี
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อิสระในการเสนอความตอ้งการในเร่ืองสวสัดิการท่ีเห็นวา่จ าเป็นไดก้ลุ่มตวัอยา่งมีขวญัก าลงัใจใน
การท างานในประเด็นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.59, S.D.= 0.724) 

เม่ือพิจารณาลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี มีขวญั
ก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั มากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =4.09, S.D.= 0.168) โดยเฉพาะ
ดา้นความยติุธรรม รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ช่วงอายุมากกว่า 45 ปี ข้ึนไป ( =4.07, S.D.= 0.193 และ S.D.= 0.294) โดยเฉพาะด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานดา้นสวสัดิการ และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 
25 ปี ( =4.05, S.D.= 0.130) โดยเฉพาะด้านงานท่ีปฏิบติั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด มีขวญั
ก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั มากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืน ( =4.15, S.D.= 0.316) 
โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสแลว้ ( =4.06, 
S.D.= 0.161) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
หมา้ย/หยา่ร้าง ( =4.05, S.D.= 0.119) โดยเฉพาะดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้ริหาร ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ี
จบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีและระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีขวญัก าลงัใจในการท างานใน
บริษทั สตีด จ ากดั มากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืน ( =4.08, S.D.= 0.160 และ S.D.= 0.226 ตามล าดบั) 
โดยเฉพาะด้านความยุติธรรม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างท่ีจบการศึกษาระดับกว่าปริญญาตรี 
( =4.06, S.D.= 0.189)  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท มี
ขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั มากกว่าช่วงรายได้ต่อเดือนอ่ืน ( =4.20, S.D.= 
0.247) โดยเฉพาะดา้นความยุติธรรม รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่า 20,000 
บาท ( =4.07, S.D.= 0.195) โดยเฉพาะดา้นสวสัดิการ และน้อยท่ีสุดคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนมากกว่า 40,000 บาท ข้ึนไป ( =3.93, S.D.= 0.203) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังาน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป มีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในบริษทั สตีด จ ากัด มากกว่าช่วงประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =4.16, S.D.= 0.199) 
โดยเฉพาะด้านสวสัดิการ รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี 
( =4.10, S.D.= 0.192) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และน้อยท่ีสุดคือกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี ( =4.00, S.D.= 0.147) โดยเฉพาะดา้น
สวสัดิการ 

ตอนที ่3 การทดสอบสมมติฐานขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงาน บริษัท สตีด จ ากัด 
จ าแนกตามลกัษณะบุคคล 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานใน
บริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานดา้นสวสัดิการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีขวญั
ก าลังใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากัด ด้านสัมพนัธภาพกับผูบ้ริหาร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองกบัท่านในการ
ท างานร่วมกนั ผูบ้ริหารมีความเป็นกนัเองกบัท่านในการท างานร่วมกนั และผูบ้ริหารให้ความส าคญั
ในการรับฟังความคิดเห็นของท่าน ส าหรับดา้นงานท่ีปฏิบติั ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ประเด็นค าถาม 
ส าหรับดา้นความยุติธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองการพิจารณาความดีความชอบมีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้และท่านมีส่วนเสนอความคิด
เห็นเก่ียวกับการพิจารณาสวสัดิการต่างๆ ภายในบริษทัได้ ส าหรับด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ือง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานของท่าน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม การจดัสถานท่ี
ปฏิบติังานของท่านมีการจดัอย่างเป็นสัดส่วน และการจดัสภาพแวดล้อมภายในบริษทัมีการดูแล
รักษาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่สม ่าเสมอ ส าหรับด้านการดูแลสุขภาพ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกปี จึงท าให้ท่านรู้สึกปลอดภยั และบริษทัจดัให้มีสถานท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ให้แก่
พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม ส าหรับดา้นสวสัดิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองการด าเนินการดา้นบริการสวสัดิการต่างๆ ภายในบริษทัเป็นไปดว้ยความ
สะดวกและรวดเร็ว และสวสัดิการเก่ียวกับอาหารกลางวนั เคร่ืองด่ืม ฟอร์มพนักงาน และการ
นนัทนาการ จดัใหแ้ก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานใน
บริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานดา้นความยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และ
ดา้นสวสัดิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น  

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
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ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะดา้นความยติุธรรม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะด้านงานท่ีปฏิบติั ดา้นความยุติธรรม ดา้นสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และด้าน
สวสัดิการ 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีขวญัก าลงัใจ
ในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันมีขวญัก าลังใจในการท างาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นความยุติธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน และดา้นสวสัดิการ 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียขวญัก าลงัใจในการท างานของพนักงาน บริษทั สตีด 

จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างานในบริษทั สตีด จ ากดั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน โดยเฉพาะเร่ือง
สถานท่ีปฏิบติังานของท่านจดัให้มีอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานอยา่งพอเพียง 
รองลงมาคือดา้นสวสัดิการโดยเฉพาะเร่ืองบริษทัไดด้ าเนินงานดา้นสวสัดิการต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
กฎหมายดว้ยความเหมาะสม และดา้นความยติุธรรมโดยเฉพาะเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบมี
ความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้และดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด 
จ ากดันอ้ยท่ีสุดคือดา้นงานท่ีปฏิบติัโดยเฉพาะเร่ืองท่านไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพื่อมิ
ความรู้และทกัษะในการท างานของท่านอยา่งสม ่าเสมอ 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีขวญัก าลงัใจใน
การท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานดา้นสวสัดิการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีขวญัก าลงัใจใน
การท างานดา้นความยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นสวสัดิการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการ
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ท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการ
ท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความยุติธรรม กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นความยุติธรรม ดา้น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน และด้านสวสัดิการ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ต่างกันมีขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นงานท่ีปฏิบติั ดา้นความยุติธรรม ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และดา้นสวสัดิการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านสัมพนัธภาพกบัผู้บริหาร ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั ตอ้งมีความเป็นกนัเองใน

การท างานร่วมกนั ผูบ้ริหารมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานและมีการมอบหมายงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการรับฟังความคิดเห็น ผูบ้ริหารเปิ ดโอกาสให้ได้ร่วม
ตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติั และผูบ้ริหารพร้อมช้ีแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการท างาน
เสมอ 

2. ด้านงานที่ปฏิบัติ ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั ตอ้งมีนโยบายการมอบหมายให้
ปฏิบติังานตรงกบัความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสม โอกาสท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
งานท่ีปฏิบติัได ้การฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
การหมุนเวียนเปล่ียนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ ๆ และความตั้งใจในการปฏิบติังานให้กบั
บริษทัอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถเพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามท่ีก าหนด 

3. ด้านความยุติธรรม ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั มีนโยบายท่ีชดัเจนในการก าหนด
หนา้ท่ีความรับผดิชอบไดอ้ยา่งชดัเจน การพิจารณาความดีความชอบมีความเป็นธรรมและเช่ือถือได้ 
การแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งและเงินเดือนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษทั มีส่วนเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกบัการพิจารณาสวสัดิการต่าง ๆ ภายในบริษทัได้ และผูบ้ริหารมีความเป็นธรรมในการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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4. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั มีการเสริมสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน แสง เสียง อุณหภูมิ มีความเหมาะสม การจดัสถานท่ีปฏิบติังานมี
การจดัอย่างเป็นสัดส่วน สถานท่ีปฏิบติังานจดัให้มีอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ท างานอยา่งพอเพียง ภายในบริษทัมีการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีท างานอยูเ่สมอ และการ
จดัสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัมีการดูแลรักษาอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูส่ม ่าเสมอ 

5. ด้านการดูแลสุขภาพ ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั จดัให้มีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจ าทุกปีท าใหรู้้สึกปลอดภยั บริษทัจดัใหมี้สถานท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ให้แก่พนกังานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม บริษทัไดมี้การส่งเสริมให้มีการแข่งขนักีฬาเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี และบริษทัมีการให้
ความช่วยเหลือเก่ียวกบัเร่ืองเจบ็ป่วยการรักษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม 

6. ด้านสวัสดิการ ผูบ้ริหารของบริษทั สตีด จ ากดั ไดด้ าเนินงานดา้นสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมายดว้ยความเหมาะสม การด าเนินการดา้นบริการสวสัดิการต่าง ๆ ภายในบริษทั
เป็นดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ความพอใจกบัสวสัดิการท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัด าเนินการให้ อิสระใน
การเสนอความตอ้งการในเร่ืองสวสัดิการท่ีเห็นว่าจ าเป็น และสวสัดิการเก่ียวกบัอาหารกลางวนั 
เคร่ืองด่ืม ฟอร์มพนกังาน และการนนัทนาการไดจ้ดัใหแ้ก่พนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองขวญัก าลงัใจในการท างานในบริษทั สตีด จ ากดั ควรมีการศึกษาเร่ือง
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนกังานบริษทั สตีด จ ากดั เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัขวญั
ก าลงัใจในการท างานของ พนกังานโดยตรง 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการท างานของพนกังานบริษทั สตีด 
จ ากดั เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาใชป้รับปรุงการท างานของพนกังาน 
 3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความตอ้งการพฒันาตนเองของพนกังานบริษทั สตีด จ ากดั เพื่อน า
ขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนอบรมและพฒันาความรู้ในการท างาน 

 


