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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวัยเพื่อ 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน
ที่มีต่อขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค .ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  2. เพ่ือ
ศึกษาหาข้อเสนอแนะ อุปสรรค ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือเสนอแนวทางการสร้างขวัญและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 136 คน 
วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถาม
รวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่
(t-test) และค่า F-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว แบบ One way ANOVA 
ผลการวิจัยพบว่า  
  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.70  
มีอายุ 30 ปีลงไปคิดเป็นร้อยละ36.80 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มตัวอย่างมีต าแหน่ง
หน้าที่งานในปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 17.60 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่  
7 – 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.50 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.35) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (=4.38) เท่ากันรองลงมา ด้านสุขภาพทางกายและ
จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน (=4.36) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (=4.33) ด้านรายได้และสวัสดิการ (=4.32)
และล าดับสุดท้ายความมั่นคงและโอกาส (=4.30) ตามล าดับ  
  

1คณะบรหิารธรุกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท ์
2มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบันและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี นอกนั้นอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 
 การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.
สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบสมมติฐานค่าที (t-test แบบ Independent 
test) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และวิเคราะห์การทดสอบ
สมมติฐานขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบันและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้
ค่าสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) พบว่ามีความ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 
ค าส าคัญ : ขวัญ, ก าลงใจ, การปฏิบัติงานของพนักงาน  

 
Abstract 
 The purpose of the study were 1. to study basic information and to compare the 
opinions of employees towards the morale and motivation of the employees of the 
company. K.T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima by sex, age, education, current job 
position experience in work 2. to study suggestions, obstacles, problems and solutions to 
propose ways to create morale and motivation in the work of the company's employees.  
K. T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima. The sample size was 136 persons. The sampling 
method was random sampling (Accidental Sampling). Statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. t-test and F-test One-way ANOVA 
 The research results: 
  The respondents who answered the questionnaires were female (50.70%) were 
30 years old and (36.80%) Bachelor's Degree (50.00%). The sample has current job position. 
As a company officer (17.60%) have experience in operating from 7 to 9 years, and (23.50%) 
respectively. 
  Analysis of morale and motivation in employees of K.T.M. Steel Co., Ltd., found 
that the overall level was high (=4.35). Relative to supervisors and colleagues (=4.38).  
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The physical and mental health of the workers (=4.36), the working condition (=4.33), the 
income and welfare (=4.32), and the final security and chance (=4.30), respectively. 
  A comparative analysis of Morale and Motivation in Work Performance of 
Employees of K.T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province by Gender, Age, Education 
Level Current job vacancies and Work experience are at the highest level. The highest 
education in the bachelor degree. The outside is on a very high level on all sides. 
  Analysis of hypothesis testing and job motivation of employees of K.T.M Steel 
Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province by sex, by t-test. There was statistically significant 
difference at the 0.05 level of confidence and analysis of the hypothesis testing and job 
motivation of employees of K.T.M Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province. Classification 
by age of education Current job title and Work experience. One-way analysis of variance  
(F-test One-way ANOVA) was statistically significant at the confidence level of 0.05. 
 
Keywords: Morale, Motivation, Employee performance. 
 
บทน า 
 การบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบันนับว่า
มีความส าคัญต่อหน่วยงานในการปฏิบัติงานในทุก
องค์กร เ พ่ือให้ผู้ ปฏิบั ติ ง านท างานได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพหน่วยงานทุกแห่งจะต้องสร้างขวัญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความ
สมัครใจ หรือมีขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในที่สุด จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
ขวัญและก าลังใจของคนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ที่ จ ะท า ให้ การบริ หารมีประสิ ทธิ ภ าพ และ
เสริมสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีขวัญก าลังใจที่ดี 
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์การ
ซึ่ ง เป็นแรงจู งใจของบุคคลท างานด้วยความ

กระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจ หรือมีขวัญ
ก าลั ง ใจ ในการท างาน ท า ให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
ที่สุด จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ขวัญและ
ก าลังใจของคนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้
การบริหารมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานได้มีขวัญก าลังใจที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์การเพราะช่วยให้ก่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหลายประการ ทาง
การศึกษาได้เข้ามายอมรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร
ที่ส าคัญที่สุด คือ คนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็จหรือเกิดความล้มเหลว หน่วยงาน
หน่วยงาใดก็ตามถ้ามีการสร้างขวัญและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติ ง านให้กับผู้ ปฏิบั ติ ง านก็จะท า ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งการมีประสิทธิภาพ
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ในการปฏิบัติงานร่วมกัน จึงต้องอยู่ในระเบียบวินัย
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์การ การให้ก าลังใจกับผู้ปฏิบัติงานท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดความ
สนใจในงานที่ปฏิบัติ มีความดิดสร้างสรรค์และมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่จะเกิดขึ้นใน
องค์การการที่จะท าให้พนักงานในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีแรงจูงใจ
หรือขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรที่ เ กื้ อกู ล ในการ
ปฏิบัติงานขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานถือได้
ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งในการ
บริหารงานของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
หน่วยงานต่างๆในบริษัท จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานซึ่งเป็นแรงจูงใจให้
พนักงานท างานด้วยความกระตือรือร้นและด้วย
ความสมัครใจหรือมีขวัญก าลังใจในการท างานท า
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในที่สุดจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
ขวัญและก าลังใจของบุคคลเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่จะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีขวัญและก าลังใจที่
ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาขององค์กร
เพราะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารตระหนักดีว่าทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญ
ที่สุดคือคนเพราะคนเป็นผู้ท าให้งานส าเร็จหรือ
ล้มเหลวมีประสิทธิภาพสูงหรือต่อบุคคลที่มีขวัญดี
จะมีพฤติกรรมเช่นมีความกระตือรือร้นที่จะร่วม
ท างานอยู่ในระเบียบวินัยและเต็มใจที่จะท าตาม
ระเบียบข้อบังคับมีแรงจูงใจและความสนใจในงาน
อย่ า ง ม ากมี ค ว ามคิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร้ า ง ส ร รค์ แ ล ะ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการบริหารงาน
บุคคลเป็นกระบวนการที่มุ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันท างานด้วย
ความส าเร็จสามัคคีมีความพึงพอใจโดยแต่ละบุคคล
มีความมุ่งมั่นถึงวัตถุประสงค์อย่างแรงกล้าและมี
ความพยายามที่จะธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธ์ภาพอันดีงาม
ระหว่างกันและมีความมุ่งหวังที่จะท าให้ภารกิจ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ได้ก็โดยการที่องค์กรได้สร้างขวัญและแรงจูงใจใน
การท างานให้เกิดขึ้นก าลังใจที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การบริหารงานอย่างยิ่งเพราะขวัญและก าลังใจดี
ย่อมก่อให้ เกิดการเพ่ิมศักยภาพให้สูงขึ้นขวัญ
ก าลังใจจึงเป็นหัวใจของการบริหารงานองค์กรใดที่
มีบุคคลที่มีขวัญและแรงจูงใจใจดีก็ย่อมสามารถ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานได้ขวัญ
และก าลังใจยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท าให้พนักงานมี
ระเบียบวินัยยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของ
องค์กรมีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กรมี
ความคิดริเริ่มที่พัฒนากิจการงานให้ดีขึ้นมีความ
เชื่อมั่นและภักดีต่อองค์กร ให้องค์กรมีความ
เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันได
ดังนั้นเรื่องขวัญและแรงจูงใจใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ในบริษัท เค .ที .เอ็ม .สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เนื่องจากปัจจุบันจะมีพนักงานมีพฤติกรรมไม่ชอบ
การท างานไม่ชอบเพ่ือนร่วมงานท างานไม่ทันเวลา
ท าให้ เกิดแตกแยกในองค์กรฉะนั้นขวัญและ
แรงจูงใจจึงเป็นเรื่องส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความ
ประพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของพนักงานใน
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องค์กรเพราะจะท าให้พนักงานเกิดวิธีปฏิบัติที่ทุก
คนร่วมกันยึดถือความส าเร็จขององค์กรอาจขึ้นอยู่
กับความสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของ
ตน เองและ เปลี่ ยนแปลง เมื่ อจ า เป็น เ พ่ือ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมองค์กรทุกแห่งต่างมี
วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแตกต่างกันไปขวัญและ
แรงจูงใจจะน าไปสู่กฎของพฤติกรรมที่จะกระทบ
โดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งขวัญและแรงจูงใจจะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อความสอดคล้องระหว่างผู้ปฏิบัติและองค์กรด้วย
ดังนั้นขวัญและแรงจูงใจจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
ยิ่ งที่ก าหนดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
ผู้ปฏิบัติและระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องขวัญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งจะท าให้ได้ทราบข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
จะน ามาปรับปรุงและน าไปสู่แนวทางในการบ ารุง
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและวางแผน
ปรับปรุงคุณภาพการท างานของพนักงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพนักงานที่มี
ต่อขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เ พ่ื อศึ กษาเปรี ยบเที ยบขวัญและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.
เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

 3. เพ่ือศึกษาหาข้อเสนอแนะปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการสร้างขวัญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานบริษัท  
เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
. พนักงานบริษัทเค.ที .เอ็ม .สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุ 
ต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน  และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานต่างกันมีขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติของพนักงานบริษัท แตกต่างกัน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 ตัวแปรโดยมีการก าหนดการศึกษาตัว
แปรต่างๆ เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่
งานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของ
พนักงานของบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัดที่มีต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความ
มั่นคงและโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับเ พ่ือน
ร่วมงาน ด้านรายได้สวัสดิการ ด้านสภาพการ
ปฏิบั ติ ง าน  ด้ านสุ ขภาพกายและจิ ต ใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความคิด
เรื่องขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานบริษัท 

เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษา
จากกรอบแนวคิดของ พัชรี คงดี (2556 : 50)  
ได้น ามาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม สามารถสรุป
กรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) 
ได้ดังนี้ 

 
     ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แหล่งข้อมูล  ประกอบด้วย 
  1 . แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary 
data) ได้มาจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 136 คน 
   2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data)  ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ต ารา งานวิจัยวิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ  จากหอสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  
และจากอินเทอร์เน็ต  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.  ประชากร  ได้ แก่  พนั กงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด   
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 210คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง มีก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie 
and Morgan, 1970: 608-609) (ยุทธ ไกยวรรณ, 
2544 : 55) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 136 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ(Accidental 
Sampling)  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 
136 ชุด  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมู ล ได้ จ ากการสร้ า งแบบสอบถาม  เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)   
บุญชม ศรีสะอาด. (2532: 69 – 71) โดยการแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

คุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก ่
 - เพศ   
    - สถานภาพ 
    - ระดับการศึกษา  
    - อาย ุ
  - ต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน 
 - ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานบริษัท เค.ที.
เอ็ม.สตีล จ ากดั จังหวัดนครราชสมีา แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก ่
 1. ด้านความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 2. ความมั่นคงและโอกาส 
 3. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
 4. ด้านรายได้และสวสัดิการ 
 5. ด้านสภาพการปฏิบตัิงาน 
 6. ด้านสุขภาพกายและจติใจของผู้ปฏิบัติงาน 
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   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ลักษณะส ารวจรายการทั่วไป
(Check List)  
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเรื่อง
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานบริษัท 
เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  
1. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 2. ความม่ันคง
และโอกาส 3.ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 4. ด้าน
รายได้และสวัสดิการ 5.ด้านสภาพการปฏิบัติงาน  
6.ด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะ
แบบปลายเปิด(Open - ended)เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 
 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมือ  
  การสร้างเครื่องมือส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวกับขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติของ
พนักงานบริษัท เค .ที .เอ็ม .สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมา  ศึกษาหลักการและทฤษฎีจาก
เอกสาร ต ารา และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน น า
แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ (Try-out) กับ
พนักงานของบริษัทเวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์)จ ากัด จ านวน 30 คนเพ่ือหาความ
เที่ยงตรง  (Reliability) โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ
อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  โดยได้ค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า เท่ากับ  
0.92น ามาแก้ไขปรับปรุงแล้วจัดพิมพ์แบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
  1. ในการวิจัยครั้งนี้โดยมีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นพนักงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
   2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงานของบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมาโดยการน าแบบสอบถามที่ ได้มา
ตรวจสอบความถูกต้องได้รับกลับคืนจ านวน 136 
ชุด 
 การประมวลผลข้อมูล 
  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้
โดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
โดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปรแล้วน ามา
ค านวณค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย/มัชฌิม
เลขคณิต (Arithmetic Mean = ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation =S.D.) 
ค่าที่(t-test) แบบ Independent test และค่า F-
test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว
(Analysis of Variance) แบบ One-way ANOVA 
 
ผลการวิจัย 
  1. การศึกษาเรื่องขวัญและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติของพนักงานบริษัท เค .ที .เอ็ม .สตีล 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.70 
มีอายุ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปีคิดเป็นร้อยละ
36.80 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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กลุ่มตัวอย่างมีต าแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน เป็น
เจ้ าหน้ าที่ ของบริษัทคิด เป็นร้ อยละ  17 .60  
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 7 – 9 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 ตามล าดับ 
  2. วิเคราะห์ขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
จากแบบส ารวจการศึกษาขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก (=4.35) ถ้าพิจารณาเป็น
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ล าดับแรก 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บั งคับบัญชาและด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (=4.38) เท่ากัน 
ล าดับที่ 3 รองลงมา ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน (=4.36) ล าดับที่ 4 ด้านสภาพ
การปฏิบัติงาน (=4.33) ล าดับที่ 5 ด้านรายได้
และสวัสดิการ (=4.32)และล าดับสุดท้ายความ
มั่นคงและโอกาส (=4.30) ตามล าดับ ซึ่งมี
รายละเอียดดัง 
  2.1 ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  พ บ ว่ า โ ด ย ภ า พ ร ว ม ด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก  
(=4.38) ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่ ล าดับที่ 1 
ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.75) 
รองลงมาอยู่ในระดับมากทุกข้อได้แก่ล าดับที่ 2 
ผู้บังคับบัญชามีการประชุมปรึกษาเพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันและผู้บังคับบัญชามีการควบคุมใน

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
และครบถ้วน (=4.38) เท่ากัน ล าดับที่ 4 
ผู้ บั ง คั บบั ญ ช ามี ก า ร พิ จ า ร ณา ผ ล ง า น แ ล ะ
ผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม (=4.21) 
และล าดับสุดท้ายผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าในการท างานทางวิชาการและด้าน
อ่ืน ๆ (=4.18) ตามล าดับ 
  2.2 ด้านความมั่นคงและโอกาสโดย
ภาพรวมรายข้ออยู่ในระดับมาก (=4.30) และถ้า
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อได้แก่
ล าดับที่1 สถานที่ท างานมีความมั่นใจตนเองและ
สามารถท างานในต าแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย  
(=4.33) ล าดับที่ 2มีสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อ
ประสบกับอุบัติเหตุต่าง ๆ ในทุกกรณี (=4.31) 
ล าดับที่ 3 มีการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นตามความรู้
ความสามารถของตัวเอง (=4.30) ล าดับที่ 4 
งานที่ท าเป็นงานที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไปและเพ่ือนร่วมงาน (=4.29) 
และล าดับสุดท้ายการปฏิบัติงานในองค์การมีความ
มั่นคงในอาชีพและความมั่นคงในชีวิตการท างาน  
(=4.26) ตามล าดับ 
  2.3 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.38) ถ้า
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ใน  ระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
ล าดับที่1 พนักงานในหน่วยงานทุกคนได้รับการ
ยอมรับและมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน  
(=4.47) รองลงมาล าดับที่ 2 พนักงานทุกคนใน
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน
ได้อย่างเป็นกันเอง (=4.45) ล าดับที่ 3 การมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกันของพนักงานทุกคนใน
องค์การ (=4.33) ล าดับที่ 4เมื่อประสบกับ
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ปัญหาในการท างานได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานเสมอ ๆ (=4.31) และล าดับสุดท้ายที่ 5 
พนักงานในหน่วยงานทุกคนได้รับการยอมรับและมี
ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (=4.30) 
ตามล าดับ 
  2.4 ด้านรายได้และสวัสดิการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.32) ถ้าพิจารณา
เป็นรายข้อโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ได้แก่ล าดับที่1ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่
ต าแหน่งงาน (=4.40) ล าดับที่ 2 ได้รับ
ค่ าตอบแทนสอดคล้ อ งกับ ระดับการศึ กษา 
(=4.37) ล าดับที่ 3มีความพึงพอใจที่ได้รับ
ค่าตอบแทนตามภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย  
(=4.30) ล าดับที่ 4 ได้ค่าตอบแทนต่อการด ารง
ชีพในภาวการณ์ปัจจุบันอย่างเพียงพอ (=4.28) 
ล าดับที่ 5 สามารถพ่ึงพาอาศัยสวัสดิการใน
หน่วยงานเมื่อได้รับความเดือดร้อน (=4.24) 
ตามล าดับ 
  2.5 ด้านสภาพการปฏิบัติงานพบว่า
โดยรวม อยู่ ในระดับมาก (=4.33) และถ้ า
พิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ 
ล าดั บที่1จ านวนพนั กงาน ในองค์ กรมี ความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ ได้ รั บมอบหมาย  
(=4.41) ล าดับที่ 2 บรรยากาศในองค์การมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ช่วย
ส่งเสริมการท างานอย่างเต็มที่ (=4.36) ล าดับที่ 
3 มีวัสดุอุปกรณ์ในองค์กรที่ เ อ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (=4.35) ล าดับที่ 4 
องค์กรมีการมอบหมายงานพิเศษให้พนักงานท าใน
วันหยุดอย่างเหมาะสมพียงพอ (=4.30) และ
ล าดับสุดท้ ายมีปริมาณงานที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับชั่ ว โมงการท างานในแต่ละวัน  
(=4.24) ตามล าดับ 
  2.6 ด้านสุขภาพกายและจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติ งาน พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
(=4.36) ถ้าพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ได้แก่ ล าดับที่1 มีความสุขในการท างาน
ตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (=4.41) ล าดับที่ 
2มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ในการในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในแต่ละวัน (=4.36) ล าดับ
ที่ 3 ได้รับค าชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ บั งคั บบัญชา เมื่ อท า ง านประสบผลส า เ ร็ จ 
(=4.35) ล าดับที่ 4 มีความยินดีที่จะอยู่ในองค์กร
ในหน่วยงานแห่งนี้ตามต าแหน่งอาชีพนี้จนกว่าจะ
เกษียณ (=3.34) และล าดับสุดท้ายได้รับการ
ส่งเสริมในเรื่องขวัญและก าลังใจในการท างานอยู่
เสมอ (=4.32) ตามล าดับ 
  2.7 เป็นการรวมทุกด้านและทุกข้อที่
น ามาเรียงรวมกันจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด โดยรวมทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(=4.35) ถ้าพิจารณาเป็นรายข้อ ทุกองค์การ
ประกอบแสดงว่า แบบส ารวจการศึกษาขวัญและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานของ
บริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่เรียงจาก
ค่า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด ไปหาน้อยที่ สุ ดได้ แก่  ด้ าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ล าดับแรก คือผู้บังคับบัญชามี
ภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  
(=4.75) รองลงมา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยล าดับที่ 2 
คือพนักงานทุกคนในหน่วยงานมีความร่วมมือใน
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การปฏิบัติงานช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดี  
(=4.47) ล าดับที่ 3 นักงานทุกคนในหน่วยงานมี
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานช่วยเหลือกันและกัน
เป็นอย่างดี (=4.45) ด้านสุขภาพกายและจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 
และเรียงจากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดไปหามากที่สุดมีดังนี้
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย ล าดับแรกได้แก่ ผู้บังคับบัญชามี
การส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างานทาง
วิชาการและด้าน อ่ืน ๆ  (=4.18) ล าดับที่  2 
ผู้ บั ง คั บบั ญ ช ามี ก า ร พิ จ า ร ณา ผ ล ง า น แ ล ะ
ผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม(=4.21) 
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านรายได้และ
สวัสดิการ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ล าดับที่ 
3 ได้แก่มีปริมาณงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ชั่วโมงการท างานในแต่ละวัน และสามารถพ่ึงพา
อาศัยสวัสดิการในหน่วยงานเมื่อได้รับความ
เดือดร้อน (=4.24) ตามล าดับ 
 3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบขวัญและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  
เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบันและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่การศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 4. วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานขวัญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของพนักงาน
บริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา
จ าแนกตามเพศโดยการทดสอบสมมติฐานค่าที (t-
test แบบIndependent test) และวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
ต าแหน่งงานในปัจจุบันและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) กรณี
พบความแตกต่างผู้วิจัยใช้การพิสูจน์ความแตกต่าง
รายคู่โดยใช้วิธีการของ เซฟเฟ่ (Scheffe) 
  4.1 วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
เรื่องขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเค.ที .เ อ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมาจ าแนกตาม เพศโดยการทดสอบ
สมมติฐานค่าที (t-test แบบIndependent test) 
พบว่ามีความ แตกต่างกัน (P=0.526>0.05) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับตามความเชื่อม่ัน 0.05 
  4.2 วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน
เรื่องขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เค.ที .เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมา ด้วยการวิเคราะห์การศึกษาขวัญและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  
เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนก
ตามอายุ ระดับการศึกษาต าแหน่งงานในปัจจุบัน
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ 
One way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างผู้วิจัย
ใช้การพิสูจน์ความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการของ 
เซฟเฟ่ (Scheffe) 
   4.2.1 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ
ทดสอบสมมติฐานที่จ าแนกตามอายุที่มีต่อขวัญ
และแรงจูงใจในปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  
เค.ที.เอ็ม. สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา กับ
ข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านอายุ ที่ต่างกันมีผลต่อขวัญและ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบริษัท เค.ที.เอ็ม. 
สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีความ
แตกต่างกัน (P=0.112>0.05) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
   4.2.2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่จ าแนกตามระดับการศึกษาที่มี
ต่อขวัญและแรงจูงใจในปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
กับข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันมี
ผลต่อขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บริษัท เค.ที.เอ็ม. สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
พบว่ามีความแตกต่างกัน (P=0.065>0.05) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
   4.2.3 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ
ทดสอบสมมติฐานที่จ าแนกตามต าแหน่งงานใน
ปัจจุบันที่มีต่อขวัญและแรงจูงใจในปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม. สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมา กับข้อมูลพื้นฐาน ด้านต าแหน่งงานใน
ปัจจุบันที่ต่างกันมีผลต่อขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบริษัทเค.ที.เอ็ม. สตีล จ ากัด จังหวัด
น ค ร ร า ช สี ม า  พ บ ว่ า มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น  
(P=0.163>0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ตามความเชื่อม่ัน 0.05 
   4.2.4 ผลการวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบั ติ ง านที่ มี ต่ อขวัญและแรงจู ง ใจ ใน
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที .เอ็ม. สตีล 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา กับข้อมูลพ้ืนฐาน ด้าน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่ต่างกันมีผลต่อ
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบริษัทเค.ที.
เอ็ม. สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีความ

แตกต่างกัน (P=0.098>0.05) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 สรุปวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานเรื่อง
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
ด้วยการวิเคราะห์การศึกษาขวัญและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล 
จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอายุ ระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า แ ห น่ ง ง า น ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ 
One way ANOVA) พบว่ามีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
ทุกด้าน 
 5. ผลการศึกษาจากข้อเสนอแนะจาก
การศึกษาเรื่องขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบริษั ท เ ค .ที . เ อ็ม .  สตี ล  จ า กั ด  จั งหวั ด
นครราชสีมา มีข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาคือ 
  5.1 ด้ านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาได้แก่ควรมีจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานทุกคน และ ควรจัด
ให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นจากพนักงานในบริษัท 
  5.2 ความมั่นคงและโอกาสได้แก่ 
ควรมีการพิจารณาการเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งตาม
ความรู้ คว ามามารถของพนักงานใน เวลาที่
เหมาะสม 
  5.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานได้แก่ ควรให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือละลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน
ในบริษัท ควรจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมมิตรสัมพันธ์ 
เช่น กีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ  
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ในบริษัท ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ให้กับหัวหน้างานและพนักงานใน
ระดับต่างๆ และควรจัดให้มีกล่องแสดงความ
คิดเหน็จากพนักงานในบริษทั  
  5.4 ด้านรายได้และสวัสดิการได้แก่ 
ควรมีการศึกษาบริษัทข้างเคียงในด้านการจัด
สวัสดิการให้กับพนักงานเพ่ือน ามาใช้ในการปรับ
สวัสดิการต่างๆ ให้เท่าเทียมบริษัทอ่ืนๆเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานในบริษัท 
  5.5 ด้านประสบการณในการ
ปฏิบัติ งาน ได้แก่ควรจัดให้มีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท างานทุกหน่วยงานในบริษัท
ฯและ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน ควรจัดหา
บอร์ดเพ่ือใช้ในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ในบริษัท 
   5.6 ด้านสุขภาพกายและจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติ งานควรให้มีการออกก าลั งกายอย่าง
สม่ าเสมอให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน ควรจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพแก่พนักงานแก่
พนักงานทุกคนในหน่วยงานและควรมีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้กับพนักงาน โดยเพ่ิมรายการ
ตรวจให้มากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.70 มี
อายุ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปีคิดเป็นร้อยละ36.80 
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่ม
ตัวอย่างมีต าแหน่งหน้าที่ งานในปัจจุบัน เป็น

เจ้ าหน้ าที่ ของบริษัทคิด เป็นร้ อยละ  17 .60  
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 7 – 9 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 การวิ เคราะห์ขวัญและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.
เอ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา จากแบบ
ส า รวจการศึ กษาขวัญและแรงจู ง ใจ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้น าและ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผู้บังคับบัญชามีการประชุมปรึกษาเพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติร่วมกันและผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน ผู้บังคับบัญชามีการ
พิจารณาผลงานและผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความ
เป็นธรรม และผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าในการท างานทางวิชาการและด้าน
อ่ืน ๆ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานได้แก่
พนักงานในหน่วยงานทุกคนได้รับการยอมรับและมี
ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน พนักงานทุกคนใน
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน
ได้อย่างเป็นกันเองการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน
ของพนักงานทุกคนในองค์การเมื่อประสบกับ
ปัญหาในการท างานได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
ร่วมงานเสมอ ๆ และพนักงานในหน่วยงานทุกคน
ได้รับการยอมรับและมีความเคารพนับถือซึ่งกัน
และกัน ด้ านสุขภาพทางกายและจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงานได้แก่ การมีความสุขในการท างานตาม
ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายมีความกระตือรือร้น เอา
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ใจใส่ในการในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในแต่ละวัน
ไ ด้ รั บ ค า ช ม เ ช ย จ า ก เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น แ ล ะ
ผู้บังคับบัญชาเมื่อท างานประสบผลส าเร็จมีความ
ยินดีที่จะอยู่ ในองค์กรในหน่วยงานแห่งนี้ตาม
ต าแหน่งอาชีพนี้จนกว่าจะเกษียณ และได้รับการ
ส่งเสริมในเรื่องขวัญและก าลังใจในการท างานอยู่
เสมอ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่จ านวน
พนักงานในองค์กรมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
ที่ได้รับมอบหมายบรรยากาศในองค์การมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ช่วย
ส่งเสริมการท างานอย่างเต็มที่มีวัสดุอุปกรณ์ใน
องค์กรที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
องค์กรมีการมอบหมายงานพิเศษให้พนักงานท าใน
วันหยุดอย่างเหมาะสมพียงพอและล าดับสุดท้ายมี
ปริมาณงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับชั่วโมง
การท างานในแต่ละวันด้านรายได้และสวัสดิการ
ได้แก่การได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่
ต าแหน่งงาน การได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องกับ
ระดับการศึกษาการมีความพึงพอใจที่ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย การ
ได้ค่าตอบแทนต่อการด ารงชีพในภาวการณ์ปัจจุบัน
อย่างเพียงพอและสามารถพ่ึงพาอาศัยสวัสดิการใน
หน่วยงานเมื่อได้รับความเดือดร้อน  และด้านความ
มั่นคงและโอกาสได้แก่สถานที่ท างานมีความมั่นใจ
ตนเองและสามารถท างานในต าแหน่งที่ ได้รับ
มอบหมาย มีสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อประสบกับ
อุบัติเหตุต่าง ๆ ในทุกกรณีมีการเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถของตัวเอง งานที่ท า
เป็นงานที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วไปและเพ่ือนร่วมงาน และการปฏิบัติงานใน
องค์การมีความมั่นคงในอาชีพและความมั่นคงใน

ชี วิ ตการท างาน การวิ เ คราะห์การทดสอบ
สมมติฐานขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเค.ที .เ อ็ม.สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมาจ าแนกตามเพศโดยการทดสอบ
สมมติฐานค่าที (t-test)แบบIndependent test
พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05และ จ าแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษาต าแหน่งงานในปัจจุบันและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ 
One way ANOVA) จ าแนกตามอายุ ระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า แ ห น่ ง ง า น ใ น ปั จ จุ บั น แ ล ะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่ามีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05จากการวิจัย ขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากัด 
จังหวัดนครราชสีมา โดยสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พัชรี คงดี. (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรใน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ การ
วิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์  1 )  เ พ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคคลากรที่มี
ต่ อขวัญและก า ลั ง ใจ ในการปฏิบั ติ ง านของ
บุคคลากรในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา 2) เพ่ือเสนอแนวทางการ
สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคคลากรของบุคคลากร
ที่ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
และครูสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
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ระบบและกา รศึ กษ าต าม อั ธย าศั ย จั ง ห วั ด
นครสวร รค์  15  อ า เ ภ อ  จ านวน  207  คน  
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าความถี่  ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงเปรียบเทียบรายคู่
โ ด ย มี ผ ล ต่ า ง นั ย ส า คั ญ น้ อ ย ที่ สุ ก  ( Least 
Significant Difference : LSD) และสรุปข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
31 ปี – 40 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 4-6 ปี ความ
คิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน เมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้านการศึกษาผลแตกต่าง
เกี่ ยวกับขวัญและก าลั ง ใจในการท างานของ
บุคคลากรความคิดเห็นของบุคคลากรที่ในสังกัด
ส านักงานส่ ง เสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ใน
ขณะเดียวกันพบว่าตัวแปรต้นทางด้านเพศ อายุ 

ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าที่ไม่มีผล
ต่อความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานของตัวแปรต้น คือ เพศ 
อายุ ต าแหน่ง และ ประสบการณ์ แนวทางเกี่ยวกับ
การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและกา รศึ กษ าต าม อั ธย าศั ย จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ควรมีความเป็นกลางให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควร
เป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับด้านเวลาความมั่นคงและ
โอกาสให้บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเงินเดือน
ตามความสามารถในวิชาชีพอย่างเป็นระบบ
ความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงานความสามัคคี
สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ด้านรายได้
และสวัสดิการควรมีค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือนด้านสภาพการปฏิบัติงานจัดหาสถานที่
ท างานที่เหมาะสมในการท างาน ปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย ด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ควรพิจารณาปัจจัยภายในมีกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหา
ครอบครัว เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต (2550 : 72) ได้วิจัยเรื่อง 
“ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครู
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดยะลา” ผลการวิจัย 
พบว่า 1. ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติของ
พนักงานบริษัท เค .ที .เอ็ม .สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดยะลา
อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความเจริญเติบโต
และการพัฒนามีระดับขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับ
มาก2.  ขวัญและแรงจู ง ใจในการปฏิบัติของ
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พนักงานบริษัท เค .ที .เอ็ม .สตีล จ ากัด จังหวัด
นครราชสีมาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดยะลา
ตามตั วแปรด้ านประชากรศาสตร์ และด้ าน
สถานการณ์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา 
ประสบการณ์ในการท างานเขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน
สถานที่ตั้งของโรงเรียน การเกิดเหตุการณ์กับคน
ใกล้ชิดและการเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  แต่ในด้านภูมิล าเนาวุฒิทาง
การศึกษารายได้ท่ีได้รับต่อเดือน การใช้ภาษามาลา
ยูท้องถิ่นและการมีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบใน
โรงเรียน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่ า งกั น3 .  ปัญหาและ อุปสรรค ใน การ
ปฏิบัติงานโดยรวมของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดยะลาที่ค้นพบคือ ปัญหาทางด้านความ
มั่นคงและความปลอดภัยและปัญหาทางด้าน
สวัสดิการ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและ
การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1.1 ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาได้แก่ควรมีจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานทุกคน และ ควร
จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นจากพนักงานใน
บริษัท 
  1.2 ความมั่นคงและโอกาสได้แก่ 
ควรมีการพิจารณาการเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งตาม
ความรู้ คว ามามารถของพนักงาน ใน เวลาที่
เหมาะสม 

  1.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานได้แก่ ควรให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพ่ือละลายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของพนักงาน
ในบริษัท ควรจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมมิตรสัมพันธ์ 
เช่น กีฬาสานสัมพันธ์กับหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ ใน
บริษัท ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ให้กับหัวหน้างานและพนักงานใน
ระดับต่างๆ และควรจัดให้มีกล่องแสดงความ
คิดเห็นจากพนักงานในบริษทั  
  1.4 ด้านรายได้และสวัสดิการได้แก่ 
ควรมีการศึกษาบริษัทข้างเคียงในด้านการจัด
สวัสดิการให้กับพนักงานเพ่ือน ามาใช้ในการปรับ
สวัสดิการต่างๆ ให้เท่าเทียมบริษัทอ่ืนๆเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานในบริษัท 
  1.5 ด้านประสบการณในการ
ปฏิบัติ งาน ได้แก่ควรจัดให้มีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในการท างานทุกหน่วยงานในบริษัท
ฯและ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน ควรจัดหา
บอร์ดเพ่ือใช้ในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ในบริษัท 
  1.6 ด้านสุขภาพกายและจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติ งานควรให้มีการออกก าลั งกายอย่าง
สม่ าเสมอให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน ควรจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง สุขภาพแก่พนักงานแก่
พนักงานทุกคนในหน่วยงานและควรมีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้กับพนักงาน โดยเพ่ิมรายการ
ตรวจให้มากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาขวัญและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  
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เค .ที . เ อ็ม .สตีล  จ ากัด  จั งหวัดนครราชสีมา 
การศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   1). ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบริษัท 
   2). ควรศึกษากระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
บริษัท 
   3). ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
บริษัทของบริษัท 
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