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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่ (2) เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ จ าแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คือพนักงานของการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 
จ านวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต่างกัน และพนักงานการยาง 
แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพ อัตราเงินเดือนต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน  
 
ควำมส ำคัญ : ขวัญและก าลังใจ; พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to (1) study the morale and motivation on the 

employee performance of Rubber Authority of Thailand (RAT) Head Office; and (2) to compare the 

morale and motivation of the RAT employees by classifying personal factors. The instruments used 

for this study was questionnaire. Data were collected and analyzed from 220 respondents at Rubber 

Authority of Thailand Head Office. Statistics including frequency, percentage, mean, and standard 

deviation are used to test the Hypotheses focusing on analysis of variance (One-way ANOVA), t-test, 

F-test (One-way ANOVA), and Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) for paired comparison. 

 The findings revealed that (1) the effects of gender, age, education background,  and the 

length of service on the RAT employees’ morale and motivation was not different at 0.05 level of 

significance; and (2) the job status and pay levels can be used to influence the morale and 

motivation among employees. 

 

Keywords : Morale and Motivation; Employee Performance of Rubber Authority of Thailand  
 

บทน ำ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมในสังคมไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมต่างๆ การเมืองการปกครอง 

และการแข่งขัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะต้อง

ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการดังกล่าว ทั้งนี้บุคลากรในองค์กรเป็นปัจจัยหลักที่มีคุณค่าต่อการด าเนินงานในทุกขั้นตอน 

และมีความส าคัญที่สุดในองค์กร และที่ส าคัญยังเป็นตัวแปรหลักในการด าเนินงานที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้

องค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ

กับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง หากบุคลากรเสียขวัญในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลต่อการด าเนินการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่วางไว้ เชื่อว่าการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเป็นแรงกระตุ้นหรือผลักดันให้

บุคลากรมีความเสียสละอุทิตตน ทุ่มเท จงรักภักดี และมีความผูกพันต่อองค์กรสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 

ขององค์กรในทุกๆ ด้าน  

 จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบปัญหาเก่ียวกับบุคลากรไม่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน ท าให้ปริมาณงานมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า อันเนื่องมากจาก

พนักงานในส านักงานใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดซึ่ง อัตราการโยกย้ายกลับถิ่นฐานมีมาก  

การลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานเกษียรติอายุราชการและยังไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม ซึ่งปัญหาดังกล่าว

เป็นปัญหาส าคัญ ที่ผู้บริหารจะต้องแก้ไข ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวท าได้โดยการพัฒนาขวัญก าลังใจและ

ความผูกพันต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
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 ด้วยเหตุผลที่ กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะศึกษา เรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลแนวทางในการวางแผนพัฒนาส่งเสริม

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงน าไปวางแผนปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

จ าแนกตามปัจจัยพืน้ฐานส่วนบคุคล 

 

ของเขตของงำนวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานของการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 449 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 2563) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ครั้งนี้ จ านวน 220 คน 
 2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 
ส านักงานใหญ่ โดยมุ่งหมายวิจัยขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.  เพื่อทราบระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

 2. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนในการใช้เป็น แนวทางก าหนดนโยบาย 

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เกิดความพึงพอใจและสามารถท างานได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บททบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยให้ให้ความหมายของขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

 พัชรี คงดี (2556 หน้า 16) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ  

ว่าหมายถึง ค่าตอบแทนจากการท างานในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินออม หรือสวัสดิการต่างๆ เช่นการรักษาพยาบาล 

ค่าเช่าบ้าน 

 สมโชค  ประยูรยวง (2558 หน้า 17) ได้ให้ความหมายขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือน ว่าหมายถึง 

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเหมาะสมกับงานที่ท าตลอดจนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นที่

พอใจของบุคคลที่ปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                    

 รุ่งรัตน์  พุทธพงษ์ (2559 หน้า 17) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้และ

สวัสดิการ ว่าหมายถึง ค่าตอบแทนจากการท างานเพียงพอต่อการด ารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน และตรงตามภาระงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเดือดร้อนสามารถพึ่งพาอาศัยสวัสดิการของหน่วยงานได้และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม 

 ณัฐติกร  สังข์ธูป (2560 หน้า 17) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน ว่าหมายถึง เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานทีป่ฏิบตัิ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ 

รายได้ค่าตอบแทนต่างๆ มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน การได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

เพียงพอต่อความต้องการ การขอหรือเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วมีเงินออมต่อเดือนในปริมาณที่เหมาะสม

และได้รับความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของรัฐเป็นอย่างดี 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทน

จากการปฏิบัติงานหรือผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ  ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ 

ความรับผิดชอบและปริมาณงานที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน หน่วยงานมีการพิจารณาเลื่อนขั้น

เลื่อนเงินเดือนที่มีความยุติธรรม และในรูปแบบสวัสดิการได้รับความสะดวกในการให้บริการด้านสวัสดิการ เป็นอย่างดี

เมื่อเดือดร้อนสามารถพึ่งพาสวัสดิการของหน่วยงานได้มีความพึงพอใจในสวัสดิการของหน่วยงานส่งผลให้พนักงาน 

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

 เบญจมาศ  สมศรี (2553 หน้า 18) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม

การท างาน ว่าหมายถึง องค์ประกอบของการท างานในด้านเกี่ยวกับสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก  

และการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว สภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายหรือความสะดวกสบาย

ในการท างาน รวมทั้งผู้บริหารผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สภาพทางกายภายในของการท างาน เช่น แสง เสียง

อากาศ ชั่วโมงการท างาน  
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 อุบลรัตน์  ชุณหพันธ์ (2558 หน้า 19) ได้ให้ความหมายขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพการท างาน 

ว่าหมายถึง ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสะดวก และมีบรรยากาศ 

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่ท างานห้องเรียนอาคารเรียนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 

ภายในสถานศึกษาพันธมิตรเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 

 เจ๊ะฮาลีเม๊าะ  สาและ (2560 หน้า 19) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม

การท างาน ว่าหมายถึง สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ห้องท างาน ห้องบริการต่างๆ  

มีความสะดวกสบาย ปริมาณงานมีความสอดคล้องกับชั่วโมงการท างานและจ านวนพนักงานมีเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

 นินทร์ลดาว  ปานยืน (2560 หน้า 19) ได้ให้ความหมายขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ว่าหมายถึง สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ห้องบริหารต่างๆ มีความสะดวกสบาย 

ปริมาณงานมีความสอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงในการท างานและจ านวนครูมีเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ที่ตั้งของสถานที่

ศึกษามีความเหมาะสมส าหรับการท างานและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง 

สภาพแวดล้อมรอบๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

เช่นสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน บรรยากาศมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ปริมาณงานมีความสอดคล้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน  จ านวนพนักงานมีความเหมาะสมกับปริมานงานที่ปฏิบัติ และวัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

 จิรนันท์  เนื่องนรา (2556 หน้า 21) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างผู้บังคับบัญชา ว่าหมายถึง ความต้องการให้ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

การให้ค าแนะน าปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติงานรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา  

และมีการปกครองบังคับบัญชาด้วยระบบคุณธรรม สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ว่าหมายถึง ความต้องการให้ผู้ปฏิบัติงาน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรักใคร่สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น          

        ศตพร  ปิยะนีรนาท (2556 หน้า 21) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  

ว่าหมายถึง ความเป็นกันเองการมีสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้บงัคับบญัชา การได้รับความไว้วางใจ การได้รับความช่วยเหลือ 

การแก้ปัญหาทั้งเร่ืองงาน และเร่ืองส่วนตัว 

 อุบลรัตน์  ชุณหพันธ์ (2558 หน้า 22) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ 

กับผู้บังคับบัญชา ว่าหมายถึง ความใกล้ชิด ความเป็นกันเองในการปฏิบัติงานการได้รับความเป็นธรรมความไว้วางใจ

และสามารถจะท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้ การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือภาษาที่แสดงถึ งความสัมพันธ์ 

อันดีต่อกันมีความเข้าใจกันและกัน เป็นอย่างดี และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ว่าหมายถึง การสื่อสารทั้งกิริยา 
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หรือภาษาท่าทีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความเข้าใจกันความร่วมมือในการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษาจนเป็นที่รัก

ใคร่ได้รับการยอมรับบรรยากาศความเป็นญาติมิตรและความสามัคคีและการร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับเพื่อน

ร่วมงานอย่างเป็นกันเองนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน                        

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน หมายถึง ลักษณะบทบาทความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงาน

ร่วมกันมีความเป็นมิตรและเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้พูดคุยเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน าปรึกษารวมทั้ง

สนับสนุนในความก้าวหน้าในหน้าที่  ได้รับความไว้วางใจและให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องานและเรื่องส่วนตัว  

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ว่าหมายถึง มีความรักใครสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติงาน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นกันเอง มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน 

ด้านความมั่นคงในงาน 

 จิรนันท์  เนื่องนรา (2556 หน้า 24) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคง 

ในการท างาน ว่าหมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดไปมั่นคงถาวร ไม่ถูกเปลี่ยนหรือถูกยุบจนท าให้

เกิดความหวั่นไหวว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร 

  พัชรี  คงดี (2556 หน้า 24) ได้ให้ความหมายขวัญและก าลังใจ ด้านความมั่นคงและโอกาส ว่าหมายถึง ความรู้สึกของ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรที่ตนท างานว่ามีความมั่นคงในอาชีพและความมั่นคงในชีวิตของการท างาน 

 นินทร์ลดาว  ปานยืน (2560 หน้า 25) ได้ให้ความหมายขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านมั่นคงและปลอดภัย  

ว่าหมายถึง ระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ครูในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและด้วยความเป็นธรรม 

ค่าตอบแทนที่ได้อาจก าหนดทั้งในรูปแบบตัวเงินเช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมถึงประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ และการที่ครู  

มีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานเก่ียวกับความก้าวหน้า การได้รับความเป็นธรรมและปกป้องคุ้มครองจากผู้บังคับบัญชา

การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอ่ืน การได้รับหลักประกันในการท างานอย่างเพียงพอ 

การจัดการที่สามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายคุกคาม 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน ว่าหมายถึง ความรู้สึกของ

ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในอาชีพของการท างาน ความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกยกเลิก 

จากการจ้างงานอย่างไม่มีเหตุผล 

 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เบญจมาส สมศรี (2553) ศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
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(ค่าเฉลี่ย 3.88) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับสูง คือ เจตคติที่ดีในการ

ท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และการพัฒนาบุคลากร ส าหรับด้าน

องค์กรในภาพรวมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมการท างาน  

ด้านความปลอดภัยในการท างาน และด้านโอกาสความก้าวหน้า ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ ด้านบุคลากรลักษณะงาน  

ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการแตกต่างกัน หน่วยงานสังกัด  

ที่แตกต่างกันท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการไม่มีความแตกต่างกัน 

 จิรนันท์  เนื่องนรา (2556) ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอพะโต๊ะ 

จังหวัดชุมพร มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความ

พึงพอใจในหน้าที่การงานที่ได้รับมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องการมากที่สุด ในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนด้านที่มีขวัญและก าลังใจน้อยที่สุดคือด้านโอกาสในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาความดีความชอบมีความเท่าเทียมและเป็นธรรมเสมอเพราะพนักงานบางคนยังคิดว่า  

ในองค์การได้มีการน าระบบอุปถัมภ์แบบเครือญาติเข้ามาปฏิบัติโดยการเอาความดีความชอบให้กับเครือญาติหรือ 

พรรคพวกของตน ที่เป็นฐานคะแนนเสียงก่อนคนที่ไม่ใช้พรรคพวกหรือฐานคะแนนเสียง ผลการเปรียบเทียบขวัญ  

และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทองค์การที่สังกัด 

ระดับต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยที่เรียกว่า แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม

แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้

เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่พนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ มีจ านวนทั้งหมด  

449 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง , 2563)   

 จากการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane,1973) เท่ากับ จ านวน 212 คน เพื่อความสะดวกต่อการค านวณการสุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากร ดังนั้น ผู้วิจัย
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จึงใช้กลุ่มตัวอย่างพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจ านวน 220 คน โดยใช้หน่วย

สุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  

      1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน มีจ านวน 6 ข้อ  

      1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน มีจ านวน 20 ข้อโดยเป็นการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้   
5 หมายความว่า  เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด, 4 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก, 3 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง, 2 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย, 1 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

      1.3 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข จ านวน 2 ข้อ 
               1.4 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับขวัญและก าลังใจ ก าหนดให้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด, ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย, ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง, 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก, ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

     1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 

      1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ขวัญและก าลังใจ 

ในการปฏิบัติ งานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน  

2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

     2.1 เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

จ าแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 

     2.2 เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย

ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้

วิธีของ LSD 
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ผลกำรวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับตามค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด

ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน   

  2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 

จ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 

สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

      2.1 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพ อัตราเงินเดือน ต่างกัน ท าให้ขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน 

       2.2 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ต่างกัน 

 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัย ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

 1. ผลกำรศึกษำขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนใหญ่ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก โดยมีขวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงานดา้นความสัมพนัธ์กับผูบ้ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสูงทีสุ่ด 

อภิปรายผลได้ดังนี ้

      1.1 ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า 

พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ มีการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้บงัคับบัญชาและเพือ่นร่วมงานอย่างเป็น

กันเองให้ค าแนะน าปรึกษารวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้า มีความรักใคร่สามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นกันเองจากเพื่อนร่วมงาน และมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรนันท์ เนื่องนรา (2556) ท าการศึกษา 

เรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา อยู่ในปริมาณมาก คือผู้บังคับบัญชา

ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อทราบถึงความทุกข์

ร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาของท่านคอยให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
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หรือให้ความช่วยเหลือกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานอยู่ใน

ปริมาณมากที่สุด คือเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีการรับฟังปัญหาและปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการท างาน 

ท่านพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นทีม และยอมรับผลที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยของ ณัฐติกร สังข์ธูป (2560) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล อยู่ในปริมาณมาก คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา มีบรรยากาศในการ

ท างานเป็นไปอย่างฉันท์มิตร การมีการปรึกษาหารือกันกับเพื่อนร่วมงานเสมอการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน

เสมอเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการปกครองบังคับบัญชาด้วยระบบคุณธรรม  

     1.2 ด้ำนควำมมั่นคงในงำน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่  มีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกยกเลิกจากการจ้างงานอย่างไม่มีเหตุผลและมีความมั่นคงในอาชีพของการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรนันท์ เนื่องนรา (2556) ท าการศึกษา เรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในปริมาณมาก คือ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหน่วยงานของท่าน มีความภาคภูมิใจ

ในหน้าที่การงานของท่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ มีความมั่นคงไม่ถูกให้ออกจากงานง่าย การปฏิบัติงานที่ท าอยู่

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตของท่านและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศตพร ปิยะนีรนาท (2556) 

ท าการศึกษาเร่ืองขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างศิลาอ าเภอเมือง

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในปริมาณมาก คือ รู้สึกว่างานที่ท าอยู่

ในปัจจุบันมีความมั่นคง งานที่ปฏิบัติอยู่สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืน 

     1.3 ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ มีเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอต่อการด ารงชีพ  

ในปัจจุบัน ได้รับความสะดวกในการให้บริการสวัสดิการเป็นอย่างดี พอใจกับสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันการพิจารณา

เงินเดือนประจ าปีมีความยุติธรรม เมื่อเดือดร้อนสามารถพึ่งพาสวัสดิการของหน่วยงานได้ สวัสดิการเป็นขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐติกร สังข์ธูป (2560) ท าการศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านใน จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน อยู่ในปริมาณมาก คือ เงินเดือน ที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนที่ได้รับ

เหมาะสมกับความสามารถ รายได้และค่าตอบแทนต่างๆ มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน สวัสดิการต่างๆ 

ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการ การขอหรือเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วการได้รั บ

ความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของรัฐเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ พุทธพงษ์ 

(2559) ท าการศึกษา เรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส านักงาน 

เขตวัฒนา พบว่ารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้และสวัสดิการอยู่ใน
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ปริมาณมาก คือ ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน รู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนตามภาวะ

งานที่ได้รับมอบหมาย เดือดร้อนสามารถพึ่งพาอาศัยจากสวัสดิการของหน่วยงานได้ ได้รับสวัสดิการเหมาะสมกับ

หน้าที่การงาน 

     1.4 สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า พนักงานการยาง 

แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ มีสถานที่บรรยากาศ จ านวนพนักงาน มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน

สอดคล้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐติกร สังข์ธูป (2560) ท าการศึกษา เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงาน อยู่ในปริมาณมาก คือ ในสถานที่ปฏิบัติงานมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การมีวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงานมีเส้ นทางการคมนาคม 

ที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) ท าการศึกษา เรื่องขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่า  ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางานอยู่ในปริมาณมาก คือ สถานที่ตั้งของสถานศึกษาเอ้ืออ านวยต่อการท างาน 

ในสถานศึกษามีความเป็นมิตรและเป็นกันเองสถานศึกษามีเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆที่เอ้ืออ านวยและ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนใหญ่ จ ำแนกตำมปัจจัยพ้ืนฐำนส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน อภิปรายผลได้ดังนี้  

      2.1 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีเพศต่างกันท าให้ขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ ที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการเสริมสร้างขวัญ 

ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศ

ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้าน ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ  

เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) ท าการศึกษาขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล

เมืองสุไหงโก-ลก พบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

จ าแนกตามเพศ ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการท างานภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

     2.2 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีอายุต่างกันท าให้ขวัญและก าลังใจ ในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่  

ที่มีอายุต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการเสริมสร้างขวัญที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ข้าราชการครูที่มีอายุต่างกัน มีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนากร รุจิมาลัย (2559) 

ศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสพบว่า พบว่า 

ครูโรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่มีอายุต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน 

ทุกด้านไมต่่างกัน    

      2.3 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจ 

ในการปฏิบัติงาน โดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ ท าให้ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในด้าน

ความมั่นคงในงาน ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ เบญจมาส สมศรี (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสร้าง

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าพนักงาน

ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 

การพัฒนาบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ สมบัติ  ปัญญาจิรพงศ์ (2556) ศึกษาเก่ียวกับ 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั้นประทวนพลทหารและอาสาสมัครในพื้นที่ปฏิบั ติงานของ

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พบว่า ก าลังพลชั้นประทวนพลทหารและอาสาสมัครในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน

ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ 

      2.4 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันท าให้ขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย 

ส านักงานใหญ่ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยาง 

แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการ

เสริมสร้างขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า 

ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่ต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่าขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู 

ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก จ าแนกตามวุฒิการศึกษาต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศตพร  ปิยะนีรนาท (2556) ท าการศึกษาเกี่ยวกับ 

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ระดับการศึกษาต่าง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

      2.5 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันท าให้ขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยาง  
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แห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวก าหนดขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) 

ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 

พบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก -ลก จ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการเสริมสร้างขวัญที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การ

ท างานต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่ต่างกัน 

      2.6 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน ท าให้ขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโชค ประยูรยวง (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้วที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจมาส สมศรี 

(2553) ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ด้านบุคลากร เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อมอง  

ในภาพรวมพบว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ต่างกันมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ ที่ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพ

มีผลต่อความมั่นคงในการท างาน และอัตราเงินเดือนมผีลต่อเงนิเดือนและสวสัดิการ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการวิจัย ดังนี้  

 1. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้องค์กรพิจาณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและ

เงินเดือนที่ได้รับให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอต่อการด ารงชีพในสภาวะ

ปัจจุบัน ส าหรับเรื่องสวัสดิการควรอ านวยความสะดวกในการให้บริการสวัสดิการเมื่อเดือนร้อนสามารถพึ่งพาสวัสดิการได้  

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งองค์กร  

 2. ด้านความมั่นคงในงาน ผู้วิจัยขอเสนอแนะ สร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะดูแลในเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทน

ให้แก่พนักงานจนกว่าจะเกษียณอายุ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
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 เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ

วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 1. ควรศึกษาเก่ียวกับตัวแปรด้านอ่ืนๆ ที่คาดว่าจะสามารถอธิบายระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้

เช่น ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ควรมีการศึกษาวิจัยด้านขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างขวัญและก าลั งใจ 

ในการปฏิบัติงานขององค์กร  

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย  ในส่วนงานอ่ืนๆ  

เช่น พนักงานในส่วนภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบกับพนักงานในส านักงานใหญ่ 

 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในเชิงลึกเปน็รายด้านและท าการวิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผล

การเปลี่ยนแปลงของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 4. ควรศึกษาเปรียบเทยีบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตงิานระหว่างองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นเปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 
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