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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตาม เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา ประชากรที่
ใชในการวิจัย คือ พนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางเลือกโดยการสุมแบบอาศัย
ความนาจะเปน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและกําหนดสัดสวน จํานวน 217 คน เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.906  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F  
  ผลการวิจัยพบวา พนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดาน
สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน และดานการยอมรับนับถือ  อยูในระดับสูง สวนดานความกาวหนาในงาน และ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง  
                
คําสําคัญ : ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
   
Abstract 
 The research aimed to study and compare morale and support in the job 
performance of the Cable TV employees in northeastern Thailand as classified by sex, age, 
monthly income, and educational levels. The population used in the research was the Cable 
TV employees in northeastern Thailand. The 217 samples were derived by a stratified and 
proportionate  random sampling. The research instrument was a questionnaire with a 
reliability value equivalent to 0.906.  Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
and standard deviation, t-test and F-test. 
   The research findings were as follows The morale and support of the employees 
in the study were found to be at a high level. As for individual aspects, it was found that 
morale and support in terms of the nature of the jobs being performed, relations with 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  
2 อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

 Journal of Managament and Development 75



 

colleagues, and recognition.  They were found to be moderate in light of progress and 
working setting. 
 
Keywords :  morale and support in the job performance  
 
บทนํา 
 ในปจจุบันองคกรหรือบริษัทตางๆ เกิดขึ้นมามากมาย บางบริษัทก็กิจการรุงเรืองอยูรอดในสังคมน้ี
ได แตบางองคกรทําธุรกิจไดไมนานก็อยูไมไดเกิดการขาดทุนตองลดขนาดลงหรือก็ตองมีการปดตัวลง อาจมีผล
มาจากปจจัยภายนอกท่ีเราควบคุมไมได เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง ราคาน้ํามันโลก เปนตน สงผลใหสินคา
ราคาแพงขึ้น ตนทุนคาครองชีพอ่ืนๆ ก็สูงขึ้นตามไปดวย องคกรจําเปนตองหาวิธเีพ่ือลดตนทุนตางๆใหองคกร
สามารถอยูรอดไดในโลกธุรกิจ โดยบุคลากรเปนตัวชวยในการขับเคลื่อนองคกรใหดําเนินไปขางหนา โดยปกติ
แลวการศึกษาดานการบริหารธุรกิจจะกลาวถึงทรัพยากรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญตอการจัดการ หรือที่เรียกวา 
4Ms ไดแก บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดยที่ทรัพยากร
เหลานี้จะอยูในแตละองคการในปริมาณท่ีจํากัดและแตกตางกัน ดังนั้นผูบริหารที่มีศักยภาพจะตองสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในองคการในอัตราสวนท่ีเหมาะสมได เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประโยชนสูงสุดแกองคการ โดยทรัพยากรที่มีความสําคัญท่ีสุดในทรัพยากรทั้งสี่ คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย 
(Human resources) เพราะถึงแมวาองคการจะมีเงินทุนมาก มีวัตถุดิบที่ดีและมีราคาถูกกวาคูแขงขัน มี
วิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถาองคการขาดบุคคลท่ีมีความรู ทักษะ  ความสามารถ และ
ทัศนคติเหมาะสมเขามาทําหนาที่เปนผูใชและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็อาจสงผลให
องคการขาดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ขาดศักยภาพในการแขงขันและพัฒนา และอาจสงผลถึงความลมเหลว
ในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2548: 14) และท่ีสําคัญท่ีสุดคือขวัญและ
กําลังใจท่ีจะทํางาน เพราะการที่บุคลากรขององคกรใดก็ตามไมมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน ไมพึง
พอใจในสภาพการงานหรือรูสึกวางานท่ีทําอยูไมเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน บุคลากรก็จะมี
ความรูสึกไมมั่นใจที่จะทํางานใหสําเร็จ ผูบริหารจะตองมีการปรับปรุงหรือทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน จะไดรูความตองการของบุคลากร และควรมีสิ่งเสริมสรางขวัญกําลังใจท่ีจะทําใหบุคลากรอยูใน
องคกรนานๆ มีความจงรักภักดีซื่อสัตยและตั้งใจปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัทอยางเต็มความสามารถ              
             ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีที่อยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูบริหารท่ีประกอบธุรกิจประเภทนี้ ได
ใชประโยชนในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและประโยชนโดยตรงตอการ
พัฒนาองคการ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
             ผูวิจัยไดทําการศึกษาขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 18 จังหวัด ไดแก อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําพู เลย มุกดาหาร รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน 
นครพนม กาฬสินธุ  นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ  

   ขอบเขตเนื้อหาท่ีวิจัย 
             เปนการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
             ขอบเขตระยะเวลา 
             ในการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาต้ังแต 20 มีนาคม  พ.ศ. 2556  ถึง 8 มกราคม  พ.ศ.  2558   
             ขอบเขตพ้ืนที่ 
             บริษัทเคเบิลทีวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบริษัทเคเบิลทีวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง เทานั้น 
 
             ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
             ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา 
             ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแกขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้  

1. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (work character that minister) 
2. ดานการยอมรับนับถือ (the acceptance respects) 
3. ดานความกาวหนาในงาน (the progress in the work) 
4. ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน (the diplomatic relations and the colleague) 
5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (the environment in the work) 

 
สมมุติฐานในการวิจัย  
              บุคลากรในบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
แตกตางกันตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
             ประชากรคือ พนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 18 จังหวัด ไดแก 
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําพู เลย มุกดาหาร รอยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแกน นครพนม กาฬสินธุ  
นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ รวมทั้งหมด 487 คน 
(สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย 2556: 4) และเลือกตัวแทนของประชากรโดยการสุมแบบอาศัยความนาจะ
เปน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิและกําหนดสัดสวน จํานวน 217 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม 
              เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาเปน
คําถามปลายปด มีลักษณะใหเลือกตอบ (Check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยดานตางๆดังนี้ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะขวัญ
และกําลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การประเมินผลครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  
2. จัดทําคูมือลงรหัสตามแบบสอบถาม  
3. นําขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรมลงรหัส  
4. วิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําไปเปรียบเทียบแปลความหมายโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย  
 
ผลการวิจัย 
             ผลการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับสูงมีอยู 3 ดาน ซึ่ง
เรียงลําดับดานที่มีคะแนนเฉล่ียสูงไปตํ่า ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาใน
งาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที ่1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

องคประกอบเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ  S.D. แปลผล 
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.75 .37 สูง 
ดานการยอมรับนับถือ 3.51 .35 สูง 
ดานความกาวหนาในงาน 3.36 .37 ปานกลาง 
ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 3.58 .40 สูง 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.36 .40 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.51 .26 สูง 

 
 
 

 Journal of Managament and Development78



 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาเปน
คําถามปลายปด มีลักษณะใหเลือกตอบ (Check list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยดานตางๆดังนี้ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  
มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะขวัญ
และกําลังใจในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล การประมวลผลขอมูล การประเมินผลครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหครบถวนถูกตองตามที่กําหนด  
2. จัดทําคูมือลงรหัสตามแบบสอบถาม  
3. นําขอมูลทั้งหมดจากแบบสอบถามมาลงรหัสในแบบฟอรมลงรหัส  
4. วิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเคเบิลทีวีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นําไปเปรียบเทียบแปลความหมายโดยใช
เกณฑคาเฉลี่ย  
 
ผลการวิจัย 
             ผลการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีอยูในระดับสูงมีอยู 3 ดาน ซึ่ง
เรียงลําดับดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงไปตํ่า ไดแก ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ และดานที่อยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานความกาวหนาใน
งาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที ่1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

องคประกอบเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ  S.D. แปลผล 
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.75 .37 สูง 
ดานการยอมรับนับถือ 3.51 .35 สูง 
ดานความกาวหนาในงาน 3.36 .37 ปานกลาง 
ดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 3.58 .40 สูง 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.36 .40 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.51 .26 สูง 

 
 
 

 

อภิปรายผล 
             จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลแยกเปนรายดานดังนี้ 
             ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ผลงานวิจัยชี้ใหเห็นวาพนักงานที่ทํางานกับ
องคกรใหความสําคัญมาก ไดทํางานตรงตามความสามารถหรือความถนัดตัวเอง แตละแผนกมีการแบงงานกัน
ทําอยางชัดเจน และชอบในงานประเภทนี้รวมทั้งงานประเภทน้ีไมเปนอุปสรรคตอครอบครัว  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg (อางในทองใบ สุดชารี 2553: 145-147) ที่กลาววา ปจจัย
แรงจูงใจซึ่งมีผลทําใหเกิดความพอใจประกอบดวยความสําเร็จของงาน การไดรับยกยองเกี่ยวกับงาน ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบและความกาวหนา และสอดคลองกับการศึกษาของ สุพิชฌาย  เรืองแจง  (2550 : 86) 
ทําการศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ที่
พบวาขวัญและกําลังใจดานความรูความสามารถในงานอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขาราชการและลูกจางสวนใหญเห็นวางานที่ทําอยูเปนงานที่มีความรูและรับผิดชอบได และความรูมีความ
เหมาะสมกับตําแหนงงานในปจจุบัน  

ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปนรายขอที่
มีคาเฉลี่ยสูง 2 ลําดับ คือ ทานภูมิใจวางานที่ทํามีเกียรติ และ บุคคลภายนอกยอมรับในหนาที่การงานของทาน 
ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา พนักงานที่เขามาทํางานมีความรูสึกมีเกียรติ เพราะเปนงานประเภทสื่อในดานบริการ 
ประชาชนในทองถิ่นก็ยอมรับใหความเกรงใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พูลสุข สังขรุง (2549: 62) ที่กลาว
วา คนท่ีไดรับความสําเร็จจากการทํางานอยูเสมอยอมมีกําลังใจท่ีจะทํางานตอไป ลูกนองที่เจานายยกยอง
ชมเชย ยอมมีพลังที่จะทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ ลูกที่มีพอแมยกยองใหกําลังใจในการเรียนใน
การทําความดียอมประสบผลสําเร็จ ในการเรียนในการทําความดี การทํางานหรือการกระทําตางๆ ของมนุษย
เริ่มมาจากใจที่อยากจะทําหรือตองการจะทํากอน แลวจึงจะเกิดพฤติกรรมตามมา และถาทําแลวมีคนยอมรับ 
มีคนชื่นชม มีคนยกยองในผลงาน ยอมเกิดกําลังใจและพลังในการ  
             ดานความกาวหนาในงาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะทางบริษัทให
ความสําคัญในดานนี้นอยไป ไมวาจะเปน การใหโอกาสศึกษาตอหรือการสงพนักงานไปฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู
นอกสถานท่ี จึงทําใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในดานนี้อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความ
ตองการของ Alderfer (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ 2550: 
173-174)  ที่กลาววา ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G)) เปนความตองการสูงสุดของ
บุคคล ไดแก ความตองการไดรับการยกยอง และตองการความสําเร็จในชีวิต ผูบริ หารควรสนับสนุนให
พนักงานพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือมอบหมายให
รับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้น อันจะเปนโอกาสที่ในการกาวไปสูความสําเร็จของพนักงาน และสอดคลองกับ
การศึกษาของ  อุดม ทาบุญสม  (2551: 132) ทําการศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงานภาคธุรกิจลําปาง ที่พบวา ปจจัยดานความกาวหนาในหนาที่การ
งาน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามความรูสึกพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) แสดงวามีขวัญ
และกําลังใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยที่มีความรูสึกพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
ไดแกมีโอกาสไดรับการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในงานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.37) 

    ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานเปนไปในทางที่ดี พนักงานทํางานรวมกันทั้งในและนอกแผนกชวยเหลือ
กันในการทํางาน จึงทําใหพนักงานเกิดความสนิทสนม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Maslow (อาง
ในวิเชียร วิทยอุดม 2550: 182-183) ขั้นที่สามที่กลาววา มนุษยโดยทั่วๆ ไปปรารถนาที่จะไดรับการยอมจาก

 Journal of Managament and Development 79



 

เพ่ือนฝูงของเขา มีความสัมพันธฉันเพ่ือน และเปนสวนหนึ่งของกลุมและเปนที่รักของคน ในองคการความ
ตองการเหลานี้มีอิทธิพลตอความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน การไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาอันแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญของตัวเขา การมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนกลุมหรือทีมงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผูบังคับบัญชา และสอดคลองกับ
การศึกษาของ นภดล คุมครอง (2550: 42) ศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง 
คารแคริเออร จํากัด พบวา ในดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาของพนักงานบริษัท รวม
กิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
             ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาภายในองคกร
สถานที่ทํางานยังไมเหมาะสมเทาที่ควร รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆก็ยังไมดี รวมท้ังระบบความ
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑาพิน รุงโรจน (2550: 175) ที่กลาววา สถานที่
ทํางานหรือสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี การจัดสถานท่ีที่สะอาด มีอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก ความ
สวางเพียงพอ สามารถทํางานไดรวดเร็วและอยูกับโตะทํางานมากขึ้นไดผลงานมากข้ึน ทําใหพนักงานรักและ
พอใจในการทํางาน และสอดคลองกับ พิชุตม  นีรสิงห (2551: 96) ทําการศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
             ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ คือ พนักงานที่
มีเพศที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ แสดงใหเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง พนักงานที่มีอายุที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย แสดงวา 
การศึกษาของพนักงานเคเบิลทีวีไมใชองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงานและไมมีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพราะนโยบายในการรับพนักงานเขามาทํางานคลายกัน คือรับสายวิชาชีพเปนหลัก ตั้งแตปวช. ขึ้น
ไปเมื่อเขามาทํางานแลวสามารถฝกหัดได และมีการสงเสริมใหพนักงานศึกษาตอ พัฒนาความรูในการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ิมข้ึนไปดวย พนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ คือถารายได เพ่ิมข้ึนตามอายุงานเพ่ือน
รวมงานก็มีความเกรงใจ ใหความเคารพ โดยเฉพาะหัวหนางาน ก็พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนรวมงานได จึงทําให 
2 ดานนี้แตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ ดานการยอมรับนับถือ และดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวใีนเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยแนวทางเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
พนักงานภายในองคกร รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เพ่ือนฝูงของเขา มีความสัมพันธฉันเพ่ือน และเปนสวนหนึ่งของกลุมและเปนท่ีรักของคน ในองคการความ
ตองการเหลานี้มีอิทธิพลตอความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน การไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาอันแสดงใหเห็นวาผูบริหารไดใหความสําคัญของตัวเขา การมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนกลุมหรือทีมงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผูบังคับบัญชา และสอดคลองกับ
การศึกษาของ นภดล คุมครอง (2550: 42) ศึกษาเร่ือง ขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัท รวมกิจรุงเรือง 
คารแคริเออร จํากัด พบวา ในดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาของพนักงานบริษัท รวม
กิจรุงเรือง คารแคริเออร จํากัด มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
             ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาภายในองคกร
สถานที่ทํางานยังไมเหมาะสมเทาที่ควร รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆก็ยังไมดี รวมท้ังระบบความ
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จุฑาพิน รุงโรจน (2550: 175) ที่กลาววา สถานที่
ทํางานหรือสิ่งแวดลอมในการทํางานท่ีดี การจัดสถานท่ีที่สะอาด มีอุปกรณเครื่องอํานวยความสะดวก ความ
สวางเพียงพอ สามารถทํางานไดรวดเร็วและอยูกับโตะทํางานมากขึ้นไดผลงานมากข้ึน ทําใหพนักงานรักและ
พอใจในการทํางาน และสอดคลองกับ พิชุตม  นีรสิงห (2551: 96) ทําการศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
พบวา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
             ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ คือ พนักงานที่
มีเพศท่ีตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ แสดงใหเห็นวาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง พนักงานที่มีอายุที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาที่ตางกัน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย แสดงวา 
การศึกษาของพนักงานเคเบิลทีวีไมใชองคประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติงานและไมมีผลตอขวัญและกําลังใจใน
การทํางาน เพราะนโยบายในการรับพนักงานเขามาทํางานคลายกัน คือรับสายวิชาชีพเปนหลัก ตั้งแตปวช. ขึ้น
ไปเมื่อเขามาทํางานแลวสามารถฝกหัดได และมีการสงเสริมใหพนักงานศึกษาตอ พัฒนาความรูในการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ิมข้ึนไปดวย พนักงานที่มีรายไดตอเดือนที่ตางกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย การท่ีไดขอสรุปเชนนี้ คือถารายได เพ่ิมขึ้นตามอายุงานเพ่ือน
รวมงานก็มีความเกรงใจ ใหความเคารพ โดยเฉพาะหัวหนางาน ก็พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนรวมงานได จึงทําให 
2 ดานนี้แตกตางกันอยางเห็นไดชัด คือ ดานการยอมรับนับถือ และดานสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยแนวทางเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
พนักงานภายในองคกร รวมถึงตัวแปรตามทั้ง 5 ดาน ที่สงผลตอขวัญและกําลังใจของพนักงานบริษัทเคเบิลทีวี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

ขอเสนอแนะ 
              ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1.  ควรมีการศึกษาแนวทางการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เคเบิลทีวีใหตอเนื่องและเจาะลึกลงไปเพ่ือจะไดทราบและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

2. ควรมีการศึกษาในดานอ่ืนๆ นอกจาก 5 ดาน ที่ ไดกลาวมา เชน ดานสวัสดิการและ
คาตอบแทน เพ่ือหาตัวบงชี้วาทําไมพนักงานถึงมีอัตราการเขาออกของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น และจะไดทราบ
ความตองการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทํางานใหมากข้ึนกวาเดิม 
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