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การศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เพื่อศึกษา
การปฏิบตั งิ านของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานสถาบัน
การบินพลเรือน จานวนทัง้ สิน้ 94 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิจยั ข้อมูล
ปั จจัยส่วนบุคคล ใช้สถิตแิ บบพรรณนา โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test, F – test, One – Way
ANOVA LSD และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson‘ s Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.6 อายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.4 สถานภาพ
โสด คิดเป็ นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการทางาน
ในองค์กรนี้ 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.2
และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.5 ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และ
ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ทศิ ทางบวกในระดับต่า
คาสาคัญ: ขวัญและกาลังใจ, สถาบันการบินพลเรือน


อาจารย์สถาบันการบินพลเรือน
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ABSTRACT
A study of factors that affect the morale and discouraged in the performance of the duties
of the Staff training center. The objective is to study the spirit of the employee's duties in the bus
line at training center transit authority. To study the performance of the airline staff at training center
transit authority and to study the factors that affect the morale and discouraged in the performance
of the duties of the Staff training center. The population used in this research is a study of bus line
employees at training center transit authority. A total of 94 people, a tool used in the research is the
query. The statistics based on the research information, personal factors, statistical model described
by analyzing the frequency distribution and percentage, average, and standard deviation. The
analysis to test the hypothesis Use the test statistics, t-test, One Way ANOVA F-test – LSD and
diligently San correlation coefficient (Pearson Correlation Coefficient s ') the study found that a
sample of mostly female age 60.6% 26-30. Year of 40.4% marital status single, 58.5 per cent level
diploma or equivalent education. 50 percent in a period of time working in this organization 5-10.
43.6 percent a year and the average revenue per month, 10,000-20,000 baht 36.2 percent and
samples are feedback and encouragement in the performance of the duties of the Staff training
center by the image included in the 3.5 average level. Personal factors, gender, age, marital status,
and comprises the period of work in different organizations have an impact on morale and on the
performance of the duties of the Staff training center is no different that the statistical significance
level 0.05 personal factors. Contains the level of education and household income per month affects
different gifts and encouragement in the performance of the duties of the Staff training center at
different levels of statistical significance 0.05 operational affect on morale and on the performance of
the duties of the Staff training center, the statistical significance level 0.05 positive direction
relationship is low.
Keywords: Morale, Training center.

บทนา
ปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นยุคแห่งการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจประเภทใดย่อมมีค่แู ข่งจานวนมากทีก่ ่อ
ตัวขึน้ และก้าวเข้ามาขอส่วนแบ่งในตลาดองค์การใดก็ตามที่ไม่พร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทีถ่ า
ถมเข้าใส่แทบจะทุกชัวโมงย่
่
อมก้าวไม่ทนั ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวและอาจทาให้องค์การนัน้ ๆ ล้มหายตาย
จากไปในตลาดแห่งการแข่งขันเอาได้งา่ ยๆ ส่วนองค์การทีก่ า้ วทันกระแสแห่งการเปลีย่ นแปลงและแข่งขันยุค
ใหม่นนั ้ ก็อาจจะมีโอกาสก้าวขึน้ มาเป็ นผูน้ าในตลาดในชัวข้
่ ามคืนและได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดมหาศาล
สินค้าสมัยใหม่ท่จี ะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้านัน้ เป็ นสินค้าที่สร้างความแตกต่าง ไม่เหมือน
ใคร การทีอ่ งค์การจะสามารถผลิตสินค้าทีต่ รงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคและแตกต่างได้นนั ้ จาต้องอาศัย
บุคลากรทีม่ คี ุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ฉะนัน้ บุคลากรจึงเป็ นปั จจัยหลักสาคัญทีจ่ ะเป็ นผูส้ ร้างสรรค์และ
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ขับเคลื่อนขบวนการผลิตทีม่ คี ุณภาพเหล่านัน้ ทรัพยากรมนุษย์จงึ ถือว่าเป็ นทรัพยากรหลักและสาคัญ องค์การ
ใดก็ตามทีม่ บี ุคลากรทีม่ คี ุณภาพย่อมส่งผลต่อขบวนการผลิตเป็ นขบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพจนทาให้ผล
ผลิตปลายทางนันคื
่ อตัวสินค้าเองมีคุณภาพตามไปด้วย ทรัพยากรมนุษย์จงึ ถือได้วา่ เป็ นรากฐานทีส่ าคัญและมี
ความเกีย่ วข้องทุกด้านขององค์กร โดยเป็ นผูค้ วบคุมระบบการทางานอื่นๆทัง้ หมด ดังนัน้ ทรัพยากรมนุ ษย์จงึ
เป็ นปั จจัยที่องค์การธุรกิจต้องพิจารณาและให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกแม้ว่าจะมีการนาเทคโนโลยีหรื อ
เครื่องจักรที่ทนั สมัยมาใช้ก็ตาม แต่การที่จะดาเนินกิจกรรมหรือให้บริการให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
1
สูงสุดได้นนั ้ ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพช่วยควบคุมการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เช่นกัน
การบริหารงานทัวไปที
่
่ต้องการให้งานนัน้ บรรลุตามเป้ าหมายและจุดประสงค์ท่ตี ั ้งไว้ โดยการใช้
ทรัพยากรการบริหารพืน้ ฐาน ซึ่งประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสงิ่ ของ (Material) และการ
จัดการ (Management) ซึง่ นักบริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากทีส่ ดุ คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็ นผูท้ า
ให้งานสาเร็จหรือล้มเหลว มีประสิทธิภาพสูงหรือต่าย่อมขึน้ อยู่กบั คน บุคคลที่มขี วัญดีจะมีพฤติกรรม เช่น มี
ความกระตือ รือ ร้น ที่จ ะท างาน ปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบีย บข้อ บัง คับ มีแ รงจูง ใจและสนใจในงาน มีค วามคิด
สร้างสรรค์และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคลในองค์กร สิง่ เหล่านี้จะเกิดขึน้ ได้กโ็ ดยการที่องค์การได้สร้าง
ขวัญและกาลังใจในการทางานให้เกิดขึน้ กาลังใจทีด่ จี งึ เป็ นสิง่ สาคัญในการบริหารงานอย่างยิง่ เพราะขวัญและ
กาลังใจดียอ่ มก่อให้เกิดการเพิม่ ศักยภาพให้สงู ขึน้ ขวัญกาลังใจจึงเป็ นหัวใจของการบริหารงาน
การที่จะทาให้บุคลากรในหน่ วยงานปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ต่ี อบสนองความต้องการของบุคลากรทีเ่ กือ้ กูลในการปฏิบตั งิ าน ขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีถ่ อื ได้วา่ เป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญยิง่ ประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ หน่ วยงานราชการทางการศึกษา จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้ างเจตคติทด่ี ตี ่อการทางาน ซึง่ เป็ นแรงจูงใจให้
บุคคลทางานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจ หรือมีขวัญกาลังใจในการทางาน ทาให้องค์การ
บรรลุเป้ าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขวัญกาลังใจเป็ นสิง่ สาคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่การงานของแต่ละคน คนที่มคี วามรู้ความสามารถสูง รวมทัง้ มีอุปกรณ์ เครื่องใช้อย่างดีและ
เพียงพอก็ยงั ไม่เป็ นหลักประกันได้ว่าผลงานทีไ่ ด้รบั จะมีคุณภาพและปริมาณสูงสุดดังทีค่ าดหวังไว้ ขวัญของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงมีความสาคัญต่อการทางาน นอกจากนัน้ ยังก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการ
ทางานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทาให้บุคคลมีระเบียบวินัย ยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎกติกาขององค์การ มี
ความคิดทีจ่ ะพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแต่ละตาแหน่ งก็มขี วัญและกาลังใจที่แตกต่างกัน ขวัญและกาลังใจ
เป็ นพลังทีจ่ ะผลักดันให้คนทางานด้ว ยความกระตือรือร้นและสมัครใจ ในสภาพปั จจุบนั พนักงานสถาบันการ
บินพลเรือนมีภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความวิตกกังวลเกีย่ วกับภาระงาน ทาให้มพี ฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น
ทางานไม่ทนั เวลา ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของตนเอง ขาดการทางานเป็ นทีม
ขาดความใส่ใจในการทางาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรักความสามัคคีภายในองค์การ ขาดขวัญและ
กาลังใจทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน ด้วยเหตุน้ีในทุกๆ องค์การธุรกิจจึงได้มกี ารหาวิธกี ารต่างๆ และหากลยุทธ์ใน
1

รมย์ชาลี สุวรรณชัยรักษ์, “ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
จังหวัดลาปาง”, ภาคนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัวไป,
่ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง.
2550), หน้า 1
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การสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานของตนเองให้มที ศั นคติทด่ี ตี ่อองค์การ เพื่อให้มกี ารทางานเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันตามที่องค์การได้ค าดหวัง แต่หากองค์กรใดไม่ม ีการสร้างแรงจูงใจและสนองความต้องการของ
บุคลากรจนไม่สามารถทาให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถของตนเพื่อองค์การ องค์การนัน้ ก็จะมีขอ้ เสียเปรียบ
ในการแข่งขันและเป็ นการยากทีอ่ งค์กรจะประสบความสาเร็จได้ดี จึงสามารถกล่าวได้วา่ ความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการดาเนินธุรกิจต่างๆย่อมเป็ นผลมาจากทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัยสาคัญ ในทางกลับกันหาก
พนักงานขาดความตัง้ ใจและความกระตือรือร้นในการทางาน ส่งผลต่อการทางานอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ ย่อม
ก่อให้เกิดผลเสียหากต่อองค์การไม่ว่าจะเป็ นแง่ของผลผลิตขององค์การหรือการพัฒนาองค์การเป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ี ผูศ้ กึ ษาจึงเล็งเห็นความสาคัญและสนใจใคร่ศกึ ษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนโดยสนใจศึกษาไปถึงรูปแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร และผล
ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะสามารถใช้เป็ นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานและจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่จะได้ทราบถึงระดับความสาคัญของแต่ละ
ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กร ในด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
2. เพือ่ ศึกษาการปฏิบตั งิ านของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อขวัญ และกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพล
เรือน

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
การปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
- ด้านความสามารถหลัก
- ด้านความสามารถในการจัดการ
- ด้านความสามารถในการทางาน

ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ
หน้ าที่ของพนักงานสถาบันการ
บิ นพลเรือน
1. ด้านลักษณะของงาน
2. ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
ร่วมงาน
3. ด้านสภาพการทางาน
4. ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. ด้านลักษณะการได้รบั การ
ยอมรับนับถือ
6. ด้านลักษณะค่าตอบแทน
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ภาพประกอบที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมุติฐานในการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างที่มผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบัน
การบินพลเรือนแตกต่าง
2. การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบัน
การบินพลเรือน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ พนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีจานวน 122 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้มาจากการ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน โดยให้มคี ่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 จะได้กลุม่ ตัวอย่างจานวน 94 คน
3. วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling) ผูศ้ กึ ษาได้ออกแบบมาเพื่อทาการเก็บ
ข้อมูลในภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างตัวอย่างมีระบบ (Systematic) หรือ
Simple Random Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่ มตัวอย่างทีไ่ ด้
จัดเตรียมไว้ไปทาการจัดเก็บข้อมูลจากพนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จานวน 94 คนทีไ่ ด้คานวณ
จากสูตรการหาขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
4. ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิ จยั ครัง้ นี้ ได้จดั ทาแบบสอบถาม
ออกเป็ น คือ
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การปฏิบตั งิ านของพนักงาน เป็ นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการ
วัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็ น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนเป็ นการสร้าง
แบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็ น 5 ระดับ
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการศึกษาข้อมูลทีร่ วบรวมได้จะดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิตพิ รรณนา
(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทัวไปของข้
่
อมูลที่เก็บรวมรวมได้ค่าสถิตทิ ่ใี ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)
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ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่ง
ต่างของค่าเฉลีย่ 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ มี ากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 58.5
ระดับการศึกษาอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้5 -10 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.2
2. การปฏิบตั งิ านของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ คี วามคิดเห็นต่อ การ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านความสามารถหลัก อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย
3.44 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการทางาน อยูใ่ นระดับ มาก ค่าเฉลีย่ 3.42 และมีความคิดเห็นน้อย
ทีส่ ดุ คือ ด้านความสามารถในการจัดการ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.2 ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.49 เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือด้านลักษณะ
การได้รบั การยอมรับนับถือ ค่าเฉลีย่ 3.70 รองลง คือ ด้านสภาพการทางาน ค่า เฉลีย่ 3.64 และค่าเฉลีย่ ต่าสุด
คือ ด้านลักษณะของงาน ค่าเฉลีย่ 3.21
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การทดสอบสมมุตฐิ าน ทดสอบสมมติฐานที่ 1 เพศทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผล
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า ในด้านภาพรวม มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.528 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นันคื
่ อ
เพศแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่าง
กัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 อายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.93 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นัน่ คือยอมรับ
สมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าอายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 3 สถานภาพแตกต่างกันมีผ ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่าสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758 ซึ่งมากกว่าระดับ นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นัน่ คือ
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ยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่าระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดง
ว่าระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 5 ระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่าระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.654 ซึง่ มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 นันคื
่ อยอมรับสมมติฐานหลัก และปฏิเสธสมมติฐานรอง แสดงว่าระยะเวลาในการทางานในองค์กร
นี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน
ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 6 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือนแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
แสดงว่ารายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบิน
พลเรือนแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานที่ 7 การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พนักงานสถาบันการบินพลเรือน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิ บตั งิ านของพนักงานในด้านความสามารถหลักกับขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.523 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบตั งิ านของพนักงานในด้านความสามารถหลัก
ไม่มผี ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั งิ านของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการ
กับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.302
ซึง่ มากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบตั งิ านของพนักงานในด้านความสามารถใน
การจัดการไม่ม ีผ ลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ที่ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั งิ านของพนักงานในด้านความสามารถในการทางาน
กับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่ง
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.35 แสดงว่า การปฏิบตั งิ าน
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ของพนักงานในด้านความสามารถในการทางานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงาน
สถาบันการบินพลเรือน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทศิ ทางบวกในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั งิ านของพนักงานกับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึง่ น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.178 แสดงว่า การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ทศิ ทางบวกในระดับต่า

สรุปผลและอธิ ปรายผล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ค่าความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก เนื่องจากมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในหน้าทีก่ ารงาน มีความรับผิดชอบ ทาให้ประสิทธิภาพของ
การทางานสาเร็จเป็ นไปตามที่คาดหวัง และทาให้มคี วามรูส้ กึ ที่ดี และมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ความมันคง
่ และความเจริญเติบโตขององค์การในการดาเนินกิจการ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริหารมีการชีแ้ จง
ต่อพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ถึงเรือ่ ง ทาให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ทีม่ คี วามกระตือรือร้น เอา
ใจใส่ในหน้าทีก่ ารงาน มีความรับผิดชอบ ทาให้ประสิทธิภาพของการทางานสาเร็จเป็ นไปตามทีค่ าดหวัง และ
ทาให้มคี วามรูส้ กึ ที่ดตี ่อความมันคงของในการท
่
างาน จึงทาให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารได้ให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทาง
และแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ นัน้ เป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงานสถาบันการบินพลเรือน
อยู่ในระดับหนึ่ง ดังนัน้ จากการทีผ่ บู้ ริหารให้ความสาคัญจึงทาให้พนักงานสถาบันการบินพลเรือน เกิดมีขวัญ
2
และกาลังใจในการปฏิบตั งิ านต่อหน้าที่รบั ผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญเดช วีระกุล ได้ศกึ ษา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านกับขวัญในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูม ิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านกับขวัญในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรสังกัดสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 5 จานวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านโอกาส ความก้าวหน้า
ด้า นความสาเร็จ ในการทางาน ด้านลักษณะงาน ด้า นการปฏิบ ตั ิง านมีค วามโปร่ง ใสและเป็ นธรรม ด้า น
ผลตอบแทนและประโยชน์ เกื้อกูล ด้านความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้บงั คับบัญชา ผู้ใ ต้บ งั คับบัญชาและเพื่อ น
ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน และด้านความรูส้ กึ มันคงในการท
่
างาน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ สถานภาพการสมรส ตาแหน่ง และระยะเวลาการรับราชการ ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านลักษณะงาน ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความรูส้ กึ มันคงใน
่
2

ชาญเดช วีระกุล, “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานกับขวัญในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร
สังกัดสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี )”, สารนิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2553).
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การทางาน ด้านการปฏิบตั งิ านมีความโปร่งใสและเป็ นธรรม ด้านโอกาสความก้าวหน้ า ด้านความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้บ ัง คับ บัญ ชา ผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ ว มงาน ด้า นสภาพแวดล้อ มการท างาน และด้า น
ผลตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูล สาหรับขวัญในการปฏิบตั งิ านในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
2. ผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ คี วามคิดเห็นต่อ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน สถาบันการบินพลเรือนใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.35 เนื่องจากหน้าทีข่ องสังคม เป็ นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
3
บุคคลกลับกลุ่มสังคม หน้าทีข่ องสังคม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เรณู สีนิล ได้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนาแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศกึ ษา: โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดทาใหม่ โรงเรียนวัดศรี
ภวังค์ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร เพื่อพัฒนารวมทัง้ การทดลองและประเมินแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2
กรณีศกึ ษาโรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดทาใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการบรรยาย แบบสอบถาม แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม คู่มอื แนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรของ โรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ศึกษาเอกสาร หลักฐานทีป่ รากฏ การรับฟั งการบรรยาย การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การสัมภาษณ์ ใช้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ขาดครู
ขาดสื่อสิง่ อานวย ความสะดวก ขาดการบริหารทีเ่ ป็ นระบบโดยเฉพาะขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ จะมีผลทาให้การปฏิบตั งิ านไม่มปี ระสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อระบบการทางาน โรงเรียนจึงมีความ
ต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่เหมาะสม และผลจากการพัฒนาแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แนวทางซึง่ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ 1) การวางแผน เช่น การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล จัดลาดับความสาคัญ 2) ดาเนินการ เช่น การสร้าง
สัมพันธภาพอันดี การจัดสิง่ แวดล้อมในการทางาน 3) การติดตามและประเมินผล ผลการทดลองแนวทาง
พบว่า แนวทางที่พฒ
ั นาขึ้นสามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ผู้บริหารและครูมคี วามพึงพอใจต่อแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในระดับมาก
3. ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบิน
พลเรือนแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากความเป็ นมนุ ษย์ ซึง่ มีความแตกต่างกันไม่วา่ จะ
เป็ นเหตุจากเพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้มสี ว่ นเสริมสร้างให้ความคิดของแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้นาต้องรูจ้ กั วิธผี สมผสานความคิดที่แตกต่างกันให้เกิดเป็ นแนวทางการปฏิบตั งิ านที่
4
เป็ นประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของประเสริฐ สุยอด ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องขวัญ
3

เรณู สีนิล, “การพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณี ศึกษา: โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียน
วัดทาใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 2552).
4
ประเสริฐ สุยอด, “ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรและครูที่ปฏิ บตั ิ งานในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ . 2551).
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และกาลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและครูท่ปี ฏิบตั งิ านในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่า การทดสอบสมมติฐานพบว่าบุคลากรและครูท่มี ี เพศและประสบการณ์ในการ
ปฏิบ ตั ิง านแตกต่ า งกัน มีข วัญ และก าลัง ใจในการปฏิบ ัติง านไม่แ ตกต่ า งกัน ทัง้ ในภาพรวมและรายด้า น
บุคลากรและครูท่ีมอี ายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ในด้านความรู้สกึ พึงพอใจและ
ความรู้สกึ มันคงและปลอดภั
่
ย ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ในด้าน
ความรู้ส ึกเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยงาน ด้า นความรู้ส ึก พึงพอใจ ด้านความรู้ส ึก ประสบความสาเร็จ ด้า น
ความรูส้ กึ ในหน่วยงาน ประเภทโรงเรียนทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ใน
ด้านความรูส้ กึ ประสบผลสาเร็จ
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบัน
การบินพลเรือนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนทาให้ความรูส้ กึ
โดยรวมจากการปฏิบตั งิ าน เพื่อนร่วมงาน ความพอใจเกีย่ วกับรายได้ ปริมาณของงานทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นงานทีเ่ ปิ ด
โอกาสให้ใช้ความรูค้ วามสามารถ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความภาคภูมใิ จในหน้าที่ องค์การเป็ นที่ยอมรับ
จากสังคมภายนอก ผู้ปฏิบตั งิ านจะพอใจในหน้าที่การเงินที่ปฏิบตั เิ ป็ นอย่างมาก และผลงานที่เกิดจากการ
กระทาด้วยใจรักจะดีและมีคุณค่ากว่าผลงานทีป่ ฏิบตั โิ ดยไม่ชอบและพึงพอใจซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเนต
5
รนภิส เลิศเดชานนท์ ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 บุคลากรที่มเี พศต่างกัน มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรทีม่ อี ายุ สถานภาพ ภูมลิ าเนาเดิม ตาแหน่ ง ระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ านและรายได้ต่างกัน มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นี้พบว่าบุคลากรทีม่ ภี มู ลิ าเนาเดิมอยูใ่ นจังหวัดสงขลามีขวัญกาลังใจสูงกว่าบุคลากร
ทีม่ ภี มู ลิ าเนาเดิมอยูใ่ นจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปั ตตานี สตูล และจังหวัดอื่นๆ
5. ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทางานในองค์กรนี้
แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการบินพลเรือนไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากปั จจัยที่ม ีผลกระทบความพอใจในงานที่ปฏิบตั ิ คือ ลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ระบบค่าตอบแทน สภาพการงานปฏิบตั งิ าน นโยบายและฝ่ ายบริหารขององค์การความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความก้าวหน้าในงาน เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อ
6
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านทัง้ สิน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัชรี คงดี ได้ศกึ ษา ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ยวกับขวัญและ
5

เนตรนภิส เลิศเดชานนท์, “ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิ วาส เขต 2”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
2554).
6
พัชรี คงดี, “ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุคลากร ในสังกัดสานักงานส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2556).
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กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษ าตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะเดียวกันพบอีกว่าตัวแปรต้นทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และตาแหน่ ง
ไม่มผี ลต่อความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานของตัวแปรต้น คือเพศ
อายุ ตาแหน่ง และประสบการณ์
6. การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานสถาบันการ
บินพลเรือน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทศิ ทางบวกในระดับต่ าซึ่งสอดคล้องกับ
7
งานวิจ ยั ของผลการวิจ ยั สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของชลิย า ด่า นทิพ ารัก ษ์ ได้ศึก ษาเรื่อ งแรงจูง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพยาบาลในศูนย์ป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมภิ าค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการ
แพทย์ การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและ
ควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมภิ าค 2. ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลตามปั จจัยภูมหิ ลัง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นบุลากรทางการพยาบาลทีเ่ ป็ นพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค จานวน
162 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วนจากประชากรทัง้ หมด จานวน 274 คน เครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามแรงจูงใจ 3 ด้าน คือ ด้านความต้องการความสาเร็จ ความ
ต้องการความผูกพัน และความต้องการอานาจ โดยมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ .94 และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจยั พบว่า 1. พยาบาลศูนย์
ป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูม ิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่วนมากมีแรงจูงใจในการ
ทางานระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทางานของพยาบาลตามปั จจัยภูมหิ ลัง ได้แก่
เพศ อายุ ตาแหน่ งในการปฏิบตั งิ านปั จจุบนั (พยาบาลประจาการ หรือหัวหน้าตึก/ผู้ตรวจการ) สถานภาพ
ครอบครัว ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในศูนย์ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
การฝึก อบรมเฉพาะทาง และรายได้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3. พยาบาลที่
มีตาแหน่งปั จจุบนั เป็ นพยาบาลวิชาชีพมีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลเทคนิค
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. พยาบาลทีส่ าเร็จการศึกษาตัง้ แต่ปริญญาตรีขน้ึ ไป มีระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันสูงกว่า
พยาบาลทีส่ าเร็จการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 5. พยาบาลทีม่ ภี ูมลิ าเนาในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน มีระดับแรงจูงใจ
ด้านความต้องการความผูก พันและด้านความต้องการอานาจสูงกว่า พยาบาลที่ม ีภูม ิลาเนานอกสถานที่
ปฏิบตั งิ านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปข้อเสนอแนะขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน
ได้แก่
7

ชลิยา ด่านทิพารักษ์, “แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วน
ภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์”, วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการทัวไป
่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2553).
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1. ควรเพิม่ เรื่องเลื่อนตาแหน่ งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการทางาน เป็ นการ
พิสูจน์ ความสามารถของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เป็ นหลัก หากพนักงานทางานดี ก็จะได้รบั การ
พิจารณาให้ทางานทีต่ รงกับความสามารถ และท้าทายมากขึน้ แต่ขณะเดียวกัน พนักงานสถาบันการบินพล
เรือน ก็ตอ้ งใช้ความสามารถทีม่ ที างานไม่ให้ผดิ พลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึน้ ตามตาแหน่ งงาน และอาจจะ
ถูก คาดหวังจากหัวหน้ ามากขึ้นเช่น กัน ดัง นัน้ คนที่ม ีค วามพร้อมมากที่สุด เท่านัน้ จึงจะได้รบั การเลื่อ น
ตาแหน่ ง ไม่เช่นนัน้ แล้ว ก็จะทาให้เรารู้สกึ ล้มเหลวในการทางานได้ หากไม่สามารถรับมือกับภาระในการ
ทางานในตาแหน่งใหม่ได้
2. ควรเพิม่ เรื่องด้านการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่มปี ระสิทธิผล ในการกระจายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้มคี วามเหมาะสมยุตธิ รรม โดยเป็ นทีย่ อมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพและสังกัด
3. ควรเพิม่ เรือ่ งด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล
เพือ่ เป็ นแนวทางในการศึกษาครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมีการศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เช่น ความ
จงรักภักดีต่อองค์กร คุ ณภาพชีวิตในการทางานของบุค ลากร ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งผลที่ไ ด้ จะเป็ น
แนวทางให้หน่วยงานทาการปรับปรุงปั จจัยต่างๆ เหล่านัน้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กร
มีคุณภาพชีวติ ในการทางาน และมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึน้ ได้ต่อไป
2) ควรมีการศึกษา แนวทางหรือการดาเนินการจากฝ่ ายบริหารในการเพิม่ ขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากร ซึง่ เป็ นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และผลทีไ่ ด้ จะ
ช่วยให้หน่ วยงานทราบว่าในปั จจุบนั การดาเนินการดังกล่าวนี้มปี ระสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยส่งเสริมขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากรให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมหรือไม่
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