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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ (2) เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ จาแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือพนักงานของการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
จานวน 220 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ งานต่ า งกั น ท าให้ ข วั ญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ ง าน ไม่ ต่ า งกัน และพนั ก งานการยาง
แห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพ อัตราเงินเดือนต่างกัน ทาให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน
ควำมสำคัญ : ขวัญและกาลังใจ; 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
บทนำ
ในสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพแวดล้อมในสังคมไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมต่างๆ การเมืองการปกครอง
และการแข่งขัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะต้อง
ปรับตัวให้ สอดคล้องกับสถานการดั งกล่าว ทั้ งนี้บุ คลากรในองค์กรเป็นปั จจัยหลักที่ มีคุณค่าต่อการดาเนินงานในทุกขั้น ตอน
และมีความสาคัญ ที่สุดในองค์กร และที่สาคัญ ยังเป็นตัวแปรหลักในการดาเนินงานที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้
องค์การประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญ
กับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง หากบุคลากรเสียขวัญในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลต่อการดาเนินการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ วางไว้ เชื่อว่าการสร้างขวัญ และกาลั งใจที่ ดี ในการปฏิบั ติ งานให้ แก่บุ คลากรเป็ น แรงกระตุ้ น หรือผลักดัน ให้
บุ ค ลากรมี ความเสี ย สละอุ ทิ ตตน ทุ่ มเท จงรั กภั กดี และมี ความผู กพั นต่ อองค์ กรสามารถตอบสนองต่ อวัตถุประสงค์
ขององค์กรในทุกๆ ด้าน
จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ พบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ทาให้ปริมาณงานมากกว่าบุคลากรที่มีอยู่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า อันเนื่องมากจาก
พนั กงานในส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่ เป็ น พนักงานที่มี ภูมิล าเนาต่างจั งหวัดซึ่ ง อั ตราการโยกย้ ายกลับ ถิ่น ฐานมีม าก
การลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานเกษียรติอายุราชการและยังไม่มีการรับพนักงานเพิ่ม ซึ่งปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาสาคัญ ที่ผู้บริหารจะต้องแก้ไข ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การแก้ปัญหาดังกล่าวทาได้โดยการพัฒนาขวัญกาลังใจและ
ความผูกพันต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
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ด้ วยเหตุ ผลที่ กล่ าวมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษา เรื่ องขวั ญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งาน
ของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อมูลแนวทางในการวางแผนพัฒนาส่งเสริม
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงนาไปวางแผนปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
จาแนกตามปัจจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล
ของเขตของงำนวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ พนั ก งานของการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ซึ่งมีจานวน
ทั้งหมด 449 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง 2563) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย
ครั้ง นี้ จานวน 220 คน
2. ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย
ส านั กงานใหญ่ โดยมุ่ งหมายวิ จั ย ขวัญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ งาน 4 ด้ า น ได้ แก่ ด้ านเงิน เดื อ นและสวัส ดิ การ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ประกอบด้วย ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน และด้านความมั่นคงในงาน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อทราบระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
2. เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สาหรั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนในการใช้ เ ป็ น แนวทางกาหนดนโยบาย
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เกิดความพึงพอใจและสามารถทางานได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
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บททบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยให้ให้ความหมายของขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
พัชรี คงดี (2556 หน้า 16) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้และสวัสดิการ
ว่าหมายถึง ค่าตอบแทนจากการทางานในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินออม หรือสวัสดิการต่างๆ เช่นการรักษาพยาบาล
ค่าเช่าบ้าน
สมโชค ประยูรยวง (2558 หน้า 17) ได้ให้ความหมายขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือน ว่าหมายถึง
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับเหมาะสมกับงานที่ทาตลอดจนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นที่
พอใจของบุคคลที่ปฏิบัติงาน
รุ่งรัต น์ พุท ธพงษ์ (2559 หน้ า 17) ได้ให้ ความหมายขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติ งาน ด้านรายได้และ
สวัสดิการ ว่าหมายถึง ค่าตอบแทนจากการทางานเพียงพอต่อการดารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน และตรงตามภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเดือดร้อนสามารถพึ่งพาอาศัยสวัสดิการของหน่วยงานได้และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม
ณัฐติกร สังข์ธูป (2560 หน้า 17) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ว่าหมายถึง เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานทีป่ ฏิบตั ิ เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถ
รายได้ค่าตอบแทนต่างๆ มีความเหมาะสมต่อการดารงชีพในปัจจุบัน การได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
เพียงพอต่อความต้องการ การขอหรือเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วมีเงินออมต่อเดือนในปริมาณที่เหมาะสม
และได้รับความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของรัฐเป็นอย่างดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทน
จากการปฏิบัติงานหรือผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้ าที่
ความรับผิดชอบและปริมาณงานที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอต่อการดารงชีพในปัจจุบัน หน่วยงานมีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เลื่อนเงินเดือนที่มีความยุติธรรม และในรูปแบบสวัสดิการได้รับความสะดวกในการให้บริการด้านสวัสดิการ เป็นอย่างดี
เมื่อเดือดร้อนสามารถพึ่งพาสวัสดิการของหน่วยงานได้มีความพึงพอใจในสวัสดิการของหน่วยงานส่งผลให้พนักงาน
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
เบญจมาศ สมศรี (2553 หน้า 18) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม
การท างาน ว่าหมายถึง องค์ป ระกอบของการท างานในด้านเกี่ยวกับ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
และการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว สภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายหรือความสะดวกสบาย
ในการทางาน รวมทั้งผู้บริหารผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ สภาพทางกายภายในของการทางาน เช่น แสง เสียง
อากาศ ชั่วโมงการทางาน
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อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ (2558 หน้า 19) ได้ให้ความหมายขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพการทางาน
ว่าหมายถึง ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายและสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสะดวก และมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สถานที่ทางานห้องเรียนอาคารเรียนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ
ภายในสถานศึกษาพันธมิตรเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560 หน้า 19) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน ว่าหมายถึง สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ห้องทางาน ห้องบริการต่างๆ
มีความสะดวกสบาย ปริมาณงานมีความสอดคล้องกับชั่วโมงการทางานและจานวนพนักงานมีเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
นินทร์ลดาว ปานยืน (2560 หน้า 19) ได้ให้ความหมายขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ว่าหมายถึง สภาพแวดล้อมทั่วๆ ไปในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ห้องบริหารต่างๆ มีความสะดวกสบาย
ปริมาณงานมีความสอดคล้องกับจานวนชั่วโมงในการทางานและจานวนครูมีเพี ยงพอแก่การปฏิบัติงาน ที่ตั้งของสถานที่
ศึกษามีความเหมาะสมสาหรับการทางานและเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน หมายถึง
สภาพแวดล้อมรอบๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
เช่นสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน บรรยากาศมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ปริมาณงานมีความสอดคล้องกับชั่วโมงการปฏิบัติงาน จานวนพนักงานมีความเหมาะสมกับปริมานงานที่ปฏิบัติ และวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
จิรนันท์ เนื่องนรา (2556 หน้า 21) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญ ชา ว่ าหมายถึง ความต้องการให้ผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
การให้คาแนะนาปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติงานรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา
และมีการปกครองบังคับบัญชาด้วยระบบคุณธรรม สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ว่าหมายถึง ความต้องการให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรักใคร่สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ศตพร ปิยะนีรนาท (2556 หน้า 21) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ว่าหมายถึง ความเป็นกันเองการมีสัมพันธ์ภาพอันดีกับผู้บงั คับบัญชา การได้รับความไว้วางใจ การได้รับความช่วยเหลือ
การแก้ปัญหาทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว
อุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ (2558 หน้า 22) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ว่าหมายถึง ความใกล้ชิด ความเป็นกันเองในการปฏิบัติงานการได้รับความเป็นธรรมความไว้วางใจ
และสามารถจะทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้ การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือภาษาที่แสดงถึ งความสัมพันธ์
อันดีต่อกันมีความเข้าใจกันและกัน เป็นอย่างดี และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ว่าหมายถึง การสื่อสารทั้งกิริยา
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หรือภาษาท่าทีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความเข้าใจกันความร่วมมือในการปฏิบัติงานการให้คาปรึกษาจนเป็นที่รัก
ใคร่ได้รับการยอมรับบรรยากาศความเป็นญาติมิตรและความสามัคคีและการร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับเพื่อน
ร่วมงานอย่างเป็นกันเองนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ขวัญ และกาลังใจในการปฏิบั ติงาน ด้านความสัมพั นธ์กับ ผู้บังคับบั ญ ชาและเพื่ อน
ร่วมงาน หมายถึง ลักษณะบทบาทความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีความเป็นมิตรและเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้พูดคุยเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ให้คาแนะนาปรึกษารวมทั้ง
สนั บ สนุ น ในความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง เรื่ อ งานและเรื่ อ งส่ ว นตั ว
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ว่าหมายถึง มีความรักใครสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นกันเอง มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน
ด้านความมั่นคงในงาน
จิรนันท์ เนื่องนรา (2556 หน้า 24) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคง
ในการทางาน ว่าหมายถึง ความรู้สึกเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอดไปมั่นคงถาวร ไม่ถูกเปลี่ยนหรือถูกยุบจนทาให้
เกิดความหวั่นไหวว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร
พัชรี คงดี (2556 หน้า 24) ได้ให้ความหมายขวัญและกาลังใจ ด้านความมั่นคงและโอกาส ว่าหมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์กรที่ตนทางานว่ามีความมั่นคงในอาชีพและความมั่นคงในชีวิตของการทางาน
นินทร์ลดาว ปานยืน (2560 หน้า 25) ได้ให้ความหมายขวัญกาลังใจในการปฏิบั ติงาน ด้านมั่นคงและปลอดภั ย
ว่ า หมายถึ ง ระบบการจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ค รู ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเพี ย งพอและด้ ว ยความเป็ น ธรรม
ค่าตอบแทนที่ได้อาจกาหนดทั้งในรูปแบบตัวเงินเช่น เงินเดือนหรือค่าจ้างรวมถึงประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ และการที่ครู
มีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานเกี่ยวกับความก้าวหน้า การได้รับความเป็นธรรมและปกป้องคุ้มครองจากผู้บังคับบัญชา
การมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอื่น การได้รับหลักประกันในการทางานอย่างเพียงพอ
การจัดการที่สามารถป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายคุกคาม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในงาน ว่าหมายถึง ความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในอาชีพของการทางาน ความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกยกเลิก
จากการจ้างงานอย่างไม่มีเหตุผล
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เบญจมาส สมศรี (2553) ศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
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(ค่าเฉลี่ย 3.88) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับสูง คือ เจตคติที่ดีในการ
ทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และการพัฒนาบุคลากร สาหรับด้าน
องค์ กรในภาพรวมขวั ญ และก าลั งใจในการปฏิ บั ติ งานอยู่ ในระดั บปานกลางทั้ งในเรื่อ งสภาพแวดล้ อ มการท างาน
ด้านความปลอดภัยในการทางาน และด้านโอกาสความก้าวหน้า ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ด้านบุคลากร สามารถสรุปได้ ดังนี้ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ ด้านบุ คลากรลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันทาให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการแตกต่างกัน หน่วยงานสังกัด
ที่แตกต่างกันทาให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการไม่มีความแตกต่างกัน
จิรนั น ท์ เนื่ องนรา (2556) ศึกษาเรื่องขวั ญ และกาลั งใจในการปฏิบั ติ งานของพนั กงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอพะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร มีขวัญและกาลังใจในการปฏิ บัติงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความ
พึ งพอใจในหน้ าที่ การงานที่ ได้ รับ มี ขวัญ และกาลั งใจในการปฏิบั ติ งานมากโดยเฉพาะเรื่องการปฏิ บั ติ งานที่ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องการมากที่สุด ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนด้านที่มีขวัญ และกาลังใจน้อยที่สุดคือด้านโอกาสในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาความดีความชอบมีความเท่าเทียมและเป็นธรรมเสมอเพราะพนักงานบางคนยังคิดว่า
ในองค์การได้มีการนาระบบอุปถัมภ์แบบเครือญาติเข้ามาปฏิบัติโดยการเอาความดีความชอบให้กับเครือญาติหรือ
พรรคพวกของตน ที่เป็นฐานคะแนนเสียงก่อนคนที่ไม่ใช้พรรคพวกหรือฐานคะแนนเสียง ผลการเปรียบเทียบขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประเภทองค์การที่สังกัด
ระดับตาแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานต่างกัน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่เรียกว่า แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้
เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานการยางแห่งประเทศไทยที่ปฏิบัติงานในสานักงานใหญ่ มีจานวนทั้งหมด
449 คน (ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง , 2563)
จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยใช้สูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane,1973) เท่ากับ จานวน 212 คน เพื่อความสะดวกต่อการคานวณการสุ่มตัวอย่างกลุ่มประชากร ดังนั้น ผู้วิจัย
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จึงใช้กลุ่มตัวอย่างพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ เพื่อทาการเก็บข้อมูลจานวน 220 คน โดยใช้หน่วย
สุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1.1 ปั จจั ยพื้ นฐานส่ วนบุ คคล ของผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บการศึ กษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน มีจานวน 6 ข้อ
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน มีจานวน 20 ข้อโดยเป็นการให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด, 4 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก, 3 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับปานกลาง, 2 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย, 1 หมายความว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.3 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข จานวน 2 ข้อ
1.4 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับขวัญและกาลังใจ กาหนดให้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เห็นด้วยอยู่ใน
ระดับ น้อยที่สุด, 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 ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม
ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัด เชิงปริมาณ ได้แก่ขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานการยางแห่ งประเทศไทย ส านั กงานใหญ่ ประกอบด้ วย ด้ านเงิ นเดื อนและสวั สดิ การ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน
2. สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
จาแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test
2.2 เพื่อศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
จาแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย
ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้
วิธีของ LSD
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ผลกำรวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับตามค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด
ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญ ชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
2. ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบั ติงานของพนั กงานการยางแห่ งประเทศไทย สานั กงานใหญ่
จาแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน
สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้
2.1 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพ อัตราเงินเดือน ต่างกัน ทาให้ขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน
2.2 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน ทาให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ต่างกัน
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการวิจัย ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ สามารถสรุป
ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
1. ผลกำรศึกษำขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสูงทีส่ ุด
อภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า
พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ มีการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้บงั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงานอย่างเป็น
กันเองให้คาแนะนาปรึกษารวมทั้งสนับสนุนความก้าวหน้า มีความรักใคร่สามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเป็นกันเองจากเพื่อนร่วมงาน และมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรนันท์ เนื่องนรา (2556) ทาการศึกษา
เรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญชา อยู่ในปริมาณมาก คือผู้บังคับบัญชา
ให้ความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อทราบถึงความทุกข์
ร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาของท่านคอยให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
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หรือให้ความช่วยเหลือกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานอยู่ใน
ปริมาณมากที่ สุด คือเพื่ อนร่วมงานในหน่ วยงานของท่านมีการรับ ฟังปัญ หาและปรึกษาเกี่ยวกับ ปั ญหาการทางาน
ท่านพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเป็นทีม และยอมรับผลที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ณัฐติกร สังข์ธูป (2560) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล อยู่ในปริมาณมาก คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานสัมพันธภาพที่ดี กับผู้บังคับบัญชา มีบรรยากาศในการ
ทางานเป็นไปอย่างฉันท์มิตร การมีการปรึกษาหารือกันกับเพื่อนร่วมงานเสมอการได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
เสมอเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการปกครองบังคับบัญชาด้วยระบบคุณธรรม
1.2 ด้ำนควำมมั่นคงในงำน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ มีความเชื่อมั่นว่าจะไม่ถูกยกเลิ กจากการจ้างงานอย่างไม่มีเหตุผลและมีความมั่นคงในอาชีพของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรนันท์ เนื่องนรา (2556) ทาการศึกษา เรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในเขตอาเภอพะโต๊ ะ จั งหวั ดชุ ม พร พบว่ า ขวั ญ และกาลั ง ใจในการปฏิ บั ติ งาน
ด้านความมั่นคงในการทางาน อยู่ในปริมาณมาก คือ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในหน่วยงานของท่าน มีความภาคภูมิใจ
ในหน้าที่การงานของท่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ มีความมั่นคงไม่ถูกให้ออกจากงานง่าย การปฏิบัติงานที่ทาอยู่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตของท่านและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศตพร ปิยะนีรนาท (2556)
ทาการศึกษาเรื่องขวัญและกาลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากรส่ ว นท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งอ่ า งศิ ล าอาเภอเมื อ ง
ชลบุ รี จังหวัดชลบุรี พบว่า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ในปริมาณมาก คือ รู้สึกว่างานที่ทาอยู่
ในปัจจุบันมีความมั่นคง งานที่ปฏิบัติอยู่สามารถเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
1.3 ด้ำนเงินเดือนและสวัสดิกำร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย
สานั กงานใหญ่ มี เงิน เดื อนที่ ได้ รับ เหมาะสมกับ หน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบ เงิน เดื อนที่ ได้ รับ เพี ยงพอต่ อการดารงชี พ
ในปัจจุบัน ได้รับความสะดวกในการให้บริการสวัสดิการเป็นอย่างดี พอใจกั บสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันการพิจารณา
เงินเดือนประจาปีมีความยุติธรรม เมื่อเดือดร้อนสามารถพึ่งพาสวัสดิการของหน่วยงานได้ สวัสดิการเป็นขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณั ฐติกร สังข์ธูป (2560) ทาการศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้านใน จังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน อยู่ในปริมาณมาก คือ เงินเดือน ที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนที่ ได้รับ
เหมาะสมกับความสามารถ รายได้และค่าตอบแทนต่างๆ มีความเหมาะสมต่อการดารงชีพในปัจจุบัน สวัสดิการต่างๆ
ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการ การขอหรือเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วการได้รั บ
ความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของรัฐเป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ รุ่งรัตน์ พุท ธพงษ์
(2559) ทาการศึกษา เรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสานักงาน
เขตวัฒนา พบว่ารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้และสวัสดิการอยู่ใน
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ปริมาณมาก คือ ได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน รู้สึกพอใจกับค่าตอบแทนตามภาวะ
งานที่ได้รับมอบหมาย เดือดร้อนสามารถพึ่งพาอาศัยจากสวัสดิการของหน่วยงานได้ ได้รับสวัสดิการเหมาะสมกับ
หน้าที่การงาน
1.4 สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เป็นไปได้ว่า พนักงานการยาง
แห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ มีสถานที่บรรยากาศ จานวนพนักงาน มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน
สอดคล้ อ งกั บ ชั่ ว โมงการปฏิ บั ติ ง าน วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภั ณ ฑ์ มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสมต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐติกร สังข์ธูป (2560) ทาการศึกษา เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชัยนาท พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในปริมาณมาก คือ ในสถานที่ปฏิบัติงานมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การมีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงานมีเส้ นทางการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) ทาการศึกษา เรื่องขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนั กงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมการทางานอยู่ ในปริมาณมาก คือ สถานที่ ตั้ งของสถานศึกษาเอื้ ออานวยต่ อการท างาน
ในสถานศึกษามีความเป็นมิตรและเป็นกันเองสถานศึกษามีเครื่องมือ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆที่เอื้ออานวยและ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2. ผลกำรศึกษำเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนกำรยำงแห่งประเทศไทย
สำนักงำนใหญ่ จำแนกตำมปัจจัยพื้นฐำนส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 พนั กงานการยางแห่ งประเทศไทย สานั กงานใหญ่ ที่ มี เพศต่างกัน ท าให้ ขวัญ และกาลังใจในการ
ปฏิบั ติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่ เป็ นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยางแห่ งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ ที่มีเพศต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกาหนดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการเสริมสร้างขวัญ
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศ
ต่ างกัน มี ขวั ญ และกาลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวม และรายด้ านทุ กด้ านไม่ ต่ างกัน สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ
เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) ทาการศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จาแนกตามเพศ ต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการทางานภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 พนั กงานการยางแห่ งประเทศไทย สานั กงานใหญ่ ที่ มี อายุ ต่ างกัน ท าให้ ขวัญ และกาลั งใจ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ที่มีอายุต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกาหนดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยการเสริมสร้างขวัญ ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ข้าราชการครูที่มีอายุต่างกัน มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนากร รุจิมาลัย (2559)
ศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสพบว่า พบว่า
ครูโรงเรียนเทศบาลสังกัด เทศบาลเมืองนราธิวาส ที่มีอายุต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่ต่างกัน
2.3 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพต่า งกัน ทาให้ขวัญ และกาลัง ใจ
ในการปฏิบัติง าน โดยรวมต่างกัน ซึ่ง ผลการวิจัย พบว่า สถานภาพ ทาให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ในด้าน
ความมั่นคงในงาน ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ เบญจมาส สมศรี (2553) ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าพนักงาน
ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
การพัฒนาบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับ
ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของก าลั ง พลชั้ น ประทวนพลทหารและอาสาสมั ค รในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พบว่า กาลังพลชั้นประทวนพลทหารและอาสาสมัครในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้
2.4 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีระดับการศึกษาต่างกันทาให้ ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิ บั ติ งาน โดยรวมไม่ ต่ างกัน ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานผู้ วิจัยมีความคิดเห็ นว่า พนั กงานการยางแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ได้เป็นตัวกาหนดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยาง
แห่ งประเทศไทย ส านั กงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ย วกับ ปั จจั ย การ
เสริม สร้า งขวั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครูวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา จั ง หวั ด พิ จิ ต ร พบว่ า
ข้าราชการครูที่มีวุฒิ การศึกษาต่างกันมีขวัญ และกาลังใจในการปฏิบั ติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่ต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจ๊ ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พบว่าขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ในโรงเรียนเทศบาล สั งกัด เทศบาลเมื องสุ ไหงโก-ลก จาแนกตามวุฒิ การศึกษาต่ างกัน มี ขวั ญ และกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศตพร ปิยะนีรนาท (2556) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ระดับการศึกษาต่าง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
2.5 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันทาให้ขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานการยาง
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แห่ งประเทศไทย ส านั กงานใหญ่ ที่ มี ระยะเวลาในการปฏิบั ติ งานต่ างกัน ไม่ ได้เป็ นตัวกาหนดขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2560)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จาแนกตาม
ประสบการณ์ ในการท างาน ต่ า งกั น มี ขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ งานภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยการเสริมสร้างขวัญ ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การ
ทางานต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่ต่างกัน
2.6 พนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน ทาให้ขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มีอัตราเงินเดือนต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโชค ประยูรยวง (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้วที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันมีระดับ ขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เบญจมาส สมศรี
(2553) ศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ด้านบุคลากร เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อมอง
ในภาพรวมพบว่าพนักงานราชการที่มีรายได้ต่างกันมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพ
มีผลต่อความมั่นคงในการทางาน และอัตราเงินเดือนมีผลต่อเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการ
ดาเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการวิจัย ดังนี้
1. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้องค์กรพิจาณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและ
เงินเดือนที่ได้รับให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอต่อการดารงชีพในสภาวะ
ปัจจุบัน สาหรับเรื่องสวัสดิการควรอานวยความสะดวกในการให้บริการสวัสดิการเมื่อเดือนร้อนสามารถพึ่งพาสวัสดิการได้
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งองค์กร
2. ด้านความมั่นคงในงาน ผู้วิจัยขอเสนอแนะ สร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะดูแลในเรื่องสวัสดิการและค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานจนกว่าจะเกษียณอายุ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

14
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรด้านอื่นๆ ที่คาดว่าจะสามารถอธิบายระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานได้
เช่น ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ควรมีการศึกษาวิจัยด้านขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นการสร้างขวัญและกาลั งใจ
ในการปฏิบัติงานขององค์กร
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ในส่วนงานอื่นๆ
เช่น พนักงานในส่วนภูมิภาค เพื่อเปรียบเทียบกับพนักงานในสานักงานใหญ่
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในเชิงลึกเป็นรายด้านและทาการวิเคราะห์ผลเพื่อติดตามผล
การเปลี่ยนแปลงของขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านระหว่างองค์กรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นเปรียบเทียบระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
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