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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในบริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) ประชากรท่ีศึกษาเปนพนักงานบริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด 
(มหาชน) ในระดับปฏิบัติการจํานวน 475 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและมีคาความ
เท่ียงเทากับ 0.802 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกการหาคูความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1). กลุมประชากรท่ีศึกษาประกอบดวย เพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุอยูในชวง ระหวาง 
31-40 ปมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สมรสแลว  มีรายได 9,000 บาทหรือ
ตํ่ากวา สวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 7 ปและอยูในกระบวนการผลิตแผนกขนสง 2). ระดับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทน้ํามันพืชไทยจํากัด (มหาชน) โดยภาพรวมของทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับดังนี ้สภาพการทํางาน ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ี
การงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู นโยบายและการบริหารงาน สวัสดิการและการดูแลพนักงาน ยกเวนดานความเพียงพอของ
รายไดพนักงานมีขวัญกําลังใจระดับปานกลาง 

จากผลการศึกษาวิจัยนี้  ผูวิจัยเห็นวา ผูบริหารองคกรจะตองตระหนักถึงความสําคัญ ในการปรับปรุง และพัฒนา
เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของพนักงานระดับปฏิบัติการใหเพิ่มมากข้ึน หรืออยางนอยตองไมใหตํ่าลงไปกวานี้อีก
โดยเฉพาะดานความเพียงพอของรายได   

                            
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 

The purpose of this research was  to study the morale of operational level employees 
at Thai Vegetable Oil Public Company Limited.  The population comprised 475 operational 
level employees. Questionnaires were used as research tools for collecting, data and the 
Chronbach Alpha reliability coefficient was 0.802.The statistical devices used for data 
analysis were descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation). 

The findings were as follows.(1) The number of males was more than females, aged 
31-40 years, graduated at high school or vocational level. Most were married, their incomes 
were 9,000 Baht or lower per month. Most had worked more than 7 years at the Department 
of Logistics. (2) The operational level employees at the Thai Vegetable Oil Public Company 
Limited rated their morale at the high level in terms of working conditions, the relationship 
between them and their directors and colleagues,  job achievement, job characteristics, policy 
and administration, and welfare.  The employees rated their incomes at the medium level. 
 Suggestions were as follows. Chief Executive Officers should realize the importance of 
improving and developing their organizations in order to build up the moral of their 
employees to be higher or at least not lower than the present situation; particularly, their 
incomes should be sufficient.  
 
1. ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรม ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
การสงเสริมและสรางรายไดใหกับประชากรในประเทศ
คอนข า งม า ก  และ เป น กลไกหลักของกา รพัฒน า
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่ง
ในสภาวการณปจจุบันการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
นั้นทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ท้ังท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมคูแขง
จากตางประเทศและอุตสาหกรรมคูแขงภายในประเทศทํา
ใหองคกรสวนใหญ ตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาในทุก
รูปแบบ เพื่อใหกาวทันตอการแขงขันและสามารถทําให
องคกรอยูรอดไดในหลายองคกร มีการนําระบบเทคโนโลยี
ทันสมัยตางๆ เขามาควบคุมและ ปฏิบัติงานแทนบุคลากร 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไมตองจายคาจางแรงงานแตก็
ไมสามารถท่ีจะนําเทคโนโลยีทันสมัยเหลานี้เขามาแทน
บุคลากรไดหมด แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเปนตัวขับเคลื่อนใน
การพัฒนาองคกรก็ยังคงเปนทรัพยากรมนุษยซึ่งถือวา
ทรัพยากรมนุษยจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในองคกรทรัพยากร
มนุษย นับไดวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและเปนรากฐาน
ของการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ใหความสําคัญในการพัฒนา 

 
คนหรือทรัพยากรมนุษยเปนหลัก จะเห็นไดวา “คน” นั้นมี
ความสําคัญตอทุกองคการในการทํางานดานตางๆ ซึ่งถา
คน มีปริ ม าณมากพอตามความต องก าร  มี คว า มรู
ความสามารถตรงตามหนาท่ีการงานและมีระบบการการ
จัดการท่ีดีแลว โอกาสท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายยอม
เปนไปไดมาก 
 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการของพนักงานบริษัท น้ํามันพืช
ไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งคาดวาจะเปนขอมูลท่ีเหมาะสมใน
การท่ีจะนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขการบริหารและสิ่ง
ตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสาเหตุจากระดับขวัญกําลังใจของ
พนักงานบริษัท น้ํามันพืชไทยจํากัด (มหาชน) ตกตํ่า อันจะ
เปนสวนสําคัญท่ีจะเสริมสรางใหพนักงานมีแรงจูงใจ เพื่อ
เกิ ดขวัญกําลั งใจ ท่ี ดีในการปฏิ บั ติหน า ท่ีได อย า ง มี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทน้ํามันพืชไทย  จํากัด 
(มหาชน)   
 2. เพื่อ เปรียบเ ทียบระดับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท น้ํามัน
พืชไทย จํากัด (มหาชน)   
 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขวัญกําลังใจของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด 
(มหาชน) 
3 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  
 1. ไดขอมูลระดับขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ในบริษัท น้ํามันพืชไทยจํากัด 
(มหาชน) 
 2. เพื่อนําผลท่ีศึกษาไดเปนขอมูลสําหรับผูท่ีสนใจ
โดยท่ัวไปในการศึกษา หรือ ทําการวิจัยขยายผลตอไป 
 3. เพื่อนําผลการศึกษาไปประยุกตใชในการเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง และสงเสริมขวัญกําลังใจในองคกรท่ี
มีลักษณะการประกอบธุรกิจใกลเคียงกันได 
 

4 ขอบเขตของการวิจัย   
 1. ขอบเขตของเนื้อหามุงศึกษาเกี่ยวกับขวัญกําลังใจ
ของพนักงาน ระดับปฏิบัติการในบริษัทน้ํามันพืชไทย
จํากัด (มหาชน) โดยการกําหนดตัวแปรท่ีศึกษาดังนี้ 
  1.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) แบงเปน
ดานสถานภาพของพนักงาน         
ประกอบดวยดังนี้ เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, สถานภาพ
สมรส, รายได, ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน, หนวยงานท่ี
สังกัดและปฏิบัติงาน 
  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) แบงเปน
สถานภาพดานการปฏิบั ติงานซึ่ งจํ าแนกได  7 ดาน
ประกอบดวยดังนี้ 
 
 

   1.2.1. สภาพการทํางาน 
   1.2.2. ความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
   1.2.3. ความสัมพันธระหวาง ผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา และ เพื่อนรวมงาน 
   1.2.4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   1.2.5.นโยบายและการบริหารงาน 
   1.2.6. ความเพียงพอของรายได 
   1.2.7. สวัสดิการและการดูแลพนักงาน 
 2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้เปนพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัท 
น้ํามันพืชไทย  จํากัด (มหาชน) ท้ังหมด จํานวน 475 คน
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยใชประชากรท้ังหมดของ
โรงงานอุตสาหกรรมนั้น 
 3. ขอบเขตของระยะเวลาในการทําวิจัยเริ่มวิจัยต้ังแต 
20 มิถุนายน 2550 และเสนอวิทยานิพนธในเดือนกันยายน 
2551 
 

5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 5.1 ทฤษฎีความตองการลํา ดับข้ันของมาสโลว            
( Maslow’ s Hierarchy of Needs)  
 มาสโลว (ปราชญา กลาผจัญ.  2540 : 86) ไดแบง
ลําดับข้ันตอนความตองการของมนุษย เปน 5 ระดับข้ันคือ 
  ข้ันท่ี 1 ความตองการดานรางกาย (Physiological 
needs) คือความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย และจําเปน
ท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิต ร างกายจะตองไดรับการ
ตอบสนองภายในชวงระยะเวลาและสมํ่าเสมอ   
  ข้ันท่ี  2 ความตองการความม่ันคงปลอดภัย 
(Security or safety needs) เม่ือความตองการทางรางกาย
ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัยจาก
ภยันตรายตางๆ ท่ีจะมีตอรางกาย 
  ข้ันท่ี  3 ความตองการทางสังคม  (Social of 
belonging need) เม่ือความตองการ 2 ประการแรกไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการท่ีอยูในระดับสูงกวาก็จะ
เขามาครอบงําพฤติกรรมของบุคคลนั้น  



 

 

  ข้ันท่ี 4  ความตองการท่ีจะไดรับการยกยองใน
สังคม (Esteem or egoistic needs) เปนความตองการให
ไดรับการยกยองในสังคม 
  ข้ันท่ี 5 ความตองการมีสัจการแหงตน    (Self - 
actualization  needs)  บุคคลแตละคนตองการท่ีจะเปนคน
ท่ีมีความสามารถ ตองการท่ีจะเสนอซึ่งประสิทธิภาพท่ีตน
มีอยู ซึ่งอาจแสดงออกในรูปตางๆ  
 5.2 ทฤษฎีป จจั ย สอ งป จ จั ยขอ ง เ ฮ อร ซ เบอร ก    
(Hertzberg’s two-factor Theory)  
 เฮอรซเบอรกและคณะ ไดสรุปวามีปจจัยสําคัญ 2 
ประเภทท่ีสัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงานของแตละ
บุคคล ปจจัยดังกลาว เฮอรซเบอรก เรียกวา ปจจัยจูงใจหรือ
ปจจัยกระตุน  (Motivator Factor) และปจจัยคํ้าจุน 
(Maintenance Factor)  หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาปจจัย
สุขอนามัย  (Hygiene Factor) หรือปจจัยบํารุงรักษา 
(ปราชญา กลาผจัญ.  2537 : 84) 
  5.2.1 ปจจัยจูงใจ (Motivator Factor) เปนปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับงานโดยตรง เปนปจจัยท่ีจูงใจใหคนชอบและ
รักงาน เปนตัวการสรางความพึงพอใจและสรางขวัญและ
กํ าลั ง ใจ ให บุคคลในองคการปฏิ บั ติ งานไดอย า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  5.2.2 ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance factor) หมายถึง 
ปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู
ตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะท่ีไมสอดคลองกับ
บุคคลในองคการ จะเกิดความไมชอบงานข้ึน 
 5.3 ทฤษฎีของ McGregor ดักลาส แมคเกรเกอร 
(Douglas McGregor) ได ช้ีให เห็นวาปญหาการจูงใจ 
สวนมาก มาจากผูบริหารงานนั่นเอง การจูงใจจะเกิดข้ึน
หรือเปนไปในทางใด  มนุษยนั้นอยูบนขอสมมติฐานท่ี
เกี่ยวของกับคนอยู 2 กลุม ตามขอสมมติฐาน  
 แนวความคิดตามทฤษฎี X สะทอนจากการจัดการ
องคการทางการเมือง แมในปจจุบันแนวคิดนี้ก็ยังมีผูเช่ือถือ 
โดยคิดวาผูบังคับบัญชาเปนผูออกคําสั่งแตเพียงผูเดียว การ

ควบคุมจะใชวิธีออกคําสั่ง อํานาจในการตัดสินใจจะอยูท่ี
ผูบริหารสูงสุด 
 แนวคิดตามทฤษฎี Y เปนแนวความคิดท่ีนิยมใชใน
ปจจุ บัน  เปน ท่ีมาของหลักการด านมนุษยสั มพันธ
สมมติฐานของทฤษฎีนี้ คือมนุษยเปนผูท่ีชอบสังคม มนุษย
อยูคนเดียวไมได ตอง มีการสังสรรคกันและอยูในระบบ
สังคม มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 5.4  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ผลของ McClelland  
 McClelland (สุนทรินทร ธนโกสัย.  2538 ) และ 
(สรอยตระกูล อรรถมานะ. 2545 )ไดศึกษาระดับความ
ตองการในความสําเร็จของมนุษยท่ีแตกตางกัน และเห็นวา
การจูงใจของผูปฏิบัติงานจะเปนผลมาจากความตองการ
สําคัญ 3 ประการ คือ 
  5.4.1 แร งจู งใ จ ใ ฝ สั มฤทธิ์  (Need for 
Achievement : nAch) หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดใหลุลวงไปดวยดี และตองแขงขันมาตรฐานใน
ระดับท่ีสูงดีเยี่ยม พยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรฐานท่ีต้ังไว  
  5.4.2 แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Need for Affiliation : 
nAff) หมายถึง ความตองการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 
ความตองการเปนท่ียอมรับของผูอื่น ความเปนมิตรและ
สัมพันธภาพท่ีอบอุนตองการเปนท่ีนิยม หรือรักใครชอบ
พอของคนอื่น  
  5.4.3 แรงจูงใจใฝอํานาจ (Need for Power : 
nPow) หมายถึง ความตองการท่ีมีอิทธิพลเหนือกวาผูอื่น 
พยายามจะควบคุมสิ่งตางๆ ใหคุณและโทษแกผูอื่น รูสึก
ภาคภูมิเม่ือไดทําในสิ่งท่ีเหนือกวาผูอื่น   
 
6. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
พนักงานบริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) ในระดับ
ปฏิบัติการ ป 2550 จํานวน 475 คน ในสวนของพนักงานท่ี
ปฏิบัติการในโรงงาน และพนักงานท่ีปฏิบัติการในสวน



 

 

ของสํานักงาน ซึ่งเปนกลุมประชากรในระดับปฏิบัติการใน
แผนกตางๆ ดังนี้ 
 6.1  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพ
ของพนักงาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาจํานวนเพศของพนักงาน 
สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 83.58 และเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 16.42 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับการศึกษา ของ
พนักงาน สวนมาก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ ปวช. คิดเปนรอยละ  43.79 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 43.37 อนุปริญญาหรือ 
ปวส. คิดเปนรอยละ 9.89 และ ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน
คิดเปนรอยละ 2.95 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาสถานภาพสมรสของ
พนักงาน  สวนใหญ  สมรสแลว คิดเปนรอยละ  66.11 
รองลงมาคือ โสด คิดเปนรอยละ 26.95 และ  หยาราง,
แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 6.95 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวารายไดของพนักงาน สวน
ใหญ มีรายได 9,000 บาทหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 46.53 
รองลงมาคือ 9,001-12,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.21และ 
12,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.26 ตามลําดับ 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลพบวาระยะ เวลาในการ
ปฏิบัติงาน สวนใหญมากกวา 7 ป คิดเปนรอยละ 44.21 
รองลงมาคือ 5-7 ป คิดเปนรอยละ 30.53 ระยะเวลา 2-4 ป
คิดเปนรอยละ20.84 และ 1 ป หรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 
4.42 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาหนวยงานท่ีสังกัดของ
พนักงาน สวนใหญสังกัด แผนกขนสง คิดเปนรอยละ 
24.42 รองลงมาคือ แผนกสกัดน้ํามัน คิดเปนรอยละ 21.47 
แผนกซอมบํารุง คิดเปนรอยละ 12.84 แผนกบรรจุน้ํามัน 
คิดเปนรอยละ 12.21 แผนกบรรจุกาก คิดเปนรอยละ 11.16 
แผนกวิเคราะหควบคุมคุณภาพ คิดเปนรอยละ 5.68 แผนก
ไฟฟา  คิดเปนรอยละ  4.84 แผนกบุคคลและธุรการ
สํานักงาน คิดเปนรอยละ 2.95 แผนก ผลการวิ เ คราะห

ขอมูลพบวาคลังเก็บสินคา คิดเปนรอยละ 1.89 แผนกรักษา
ความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 1.05 แผนกบัญชีและการเงิน 
คิดเปนรอยละ 0.84 และ แผนกจัดซื้อ คิดเปนรอยละ 0.63 
ตามลําดับ 
 สวนงานท่ีสังกัด สวนใหญ สังกัดกระบวนการผลิต 
คิดเปนรอยละ 90.95 และ สํานักงาน คิดเปนรอยละ 9.05   
 6.2  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ของบริษัทน้ํามันพืชไทยจํากัด (มหาชน) 
 การวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหเปรียบเทียบ ปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ โดยแยกวิเคราะห ท้ัง ภาพรวมทุกดาน 
รวม 7 ดานประกอบดวย ภาพรวมดานสภาพการทํางาน 
ภาพรวมดานความเพียงพอของรายได  ภาพรวมดาน
ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ภาพรวม
ดานนโยบายและการบริหารงาน ภาพรวมดานสวัสดิการ
และการดูแลพนักงาน ภาพรวมดานความสําเร็จกาวหนาใน
หนาท่ีการงาน และ ภาพรวมดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู  
รวมท้ังวิเคราะหเปนรายขอ จํานวน 45 ขอ ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ดังนี้ 
 1 ดานสภาพการทํางาน 
  1.1 สถานท่ีทํางานมีมลพิษนอยทําใหมีสุขภาพ
รางกายดี 
  1.2 ในหนวยงานมีวัสดุและอุปกรณเพียงพอตาม
สภาพการใชงานจริง 
  1.3 สถานท่ีทํางานมีบรรยากาศรมรื่นเหมาะแก
การทํางาน 
  1.4 สถานท่ีทํางานถูกจัดใหมีความเปนระเบียบ
เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในงาน 
  1.5 หนวยงานกําหนดช่ัวโมงการทํางานไดอยาง
ชัดเจนเหมาะสมตอการทํางาน 
  1.6 สถานท่ีทํางานมีการควบคุมเสียงใหอยูใน
เกณฑมาตรฐานเหมาะแกการทํางาน 



 

 

 2. ดานความเพียงพอของรายได 
  2.1 รายไดเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีไดรับ 
  2.2 ไดรับการปรับข้ึนเงินในแตละปเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ 
  2.3 รายไดท่ีไดรับเพียงพอตอการดํารงชีพใน
ปจจุบัน 
  2.4 พอใจกับโบนัสประจําป ท่ีบริษัทจายให 
  2.5 เงินตอบแทนในการทํางาน เชน เงินเพิ่มพิเศษ 
เบ้ียขยัน เงินคาตําแหนง นาพอใจตอความรับผิดชอบ 
 3. ดานความสัมพันธตอผู บังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน 
  3.1 ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองในการ
ปฏิบัติงานท้ังตอหนาและลับหลัง 
  3.2 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและเปด
โอกาสใหมีสวนรวมตัดสินใจการแกไขปญหา 
  3.3 ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานใหความ
ชวยเหลือและความรวมมือตอการทํางาน 
  3.4 โอกาสเขารวมกิจกรรมพบปะสังสรรคกับ
ผูบังคับบัญชานอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานไดทุกเม่ือ 
  3.5 ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถเขาใจ
งานท่ีทําไดเปนอยางดี 
  3.6 ความพอใจเพื่อนรวมงานตอการรับฟงความ
คิดเห็น 
  3.7 ความอึดอั ดใจตอการ ตัดสินใจขอ ง
ผูบังคับบัญชาในบางเรื่อง 
 4. ดานความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  4.1 ความสําเร็จกวาหนาในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู 
  4.2 ความสําเร็จความกาวหนา เกิดข้ึนไดจาก
ความรูความสามารถของตนเอง 
  4.3 ความภูมิใจท่ีงานสําเร็จเปนท่ียอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
  4.4 หนวยงานเปดโอกาสใหมีการเจริญเติบโตใน
หนาท่ีการงาน 

  4.5 มีโอกาสในการศึกษาหาความความรูเพิ่มเติม
เพื่อการเติบโตในหนาท่ี 
  4.6 ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานเพื่อการ
เติบโตในหนาท่ี 
 5 ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู 
  5.1 งานท่ีรับผิดชอบทาทายความสามารถ 
  5.2 งานท่ีรับผิดชอบตองอาศัยความคิดริ เริ่ม
สรางสรรค 
  5.3 ลักษณะงานท่ีรับชอบลวนมีความสําคัญตอ
หนวยงาน 
  5.4 ความพอใจกับงานท่ีปฏิบัติอยูและสามารถ
ทํางานไดดี 
  5.5 สามารถปฏิบัติงานไดดวยตัวเองต้ังแตตนจน
จบ 
 6 ดานนโยบายและการบริหารงาน 
  6.1 รูสึกเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายของ
บริษัทอยางเครงครัด 
  6.2 รูสึกพอใจตอการบริหารงานขององคการ 
  6.3 นโยบายของบริษัท มีความสอดคลองกับการ
บริหารงาน 
  6.4 มีความเขาใจในนโยบาย วัตถุประสงคหลัก
ของบริษัท และพรอมใหความรวมมือดวยดี 
 7 ดานสวัสดิการและการดูแลพนักงาน 
  7.1 จํานวนชุดฟอรมแจกใหประจําป เพียงพอตอ
ความตองการ 
  7.2 สวัสดิการ การซื้อน้ํามัน 5 ลัง/ป มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 
  7.3 งานเลี้ยงปใหมท่ีจัดเปนงานประจําป ควรมี
การปรับปรุงใหสนุกสนานมากข้ึน 
  7.4 บริษัทจายเงินพนักงานประจําชวงวันหยุด
สงกรานตทานละ 1,000 บาท เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
  7.5 บริษัทควรเปลี่ยนสถานพยาบาลสําหรับการ
ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน 



 

 

  7.6 สถานพยาบาลประกันสังคมท่ีบริษัทเลือกให
เหมาะสมและสะดวกตอการเดินทาง 
  7.7 บริษัทควรจัดใหมีการดําเนินงานเรื่องกองทุน
งานศพตอไป 
  7.8 บริษัทใหความสําคัญตอการดูแลและปองกัน 
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
  7.9 บริษัทควรจัดใหมีกิจกรรมกีฬาสีประจําป
อยางตอเนื่องทุกๆป 
  7.10 เงินรางวัลท่ีบริษัทมอบใหสําหรับผูชนะใน
กีฬาแตละประเทศมีความเหมาะสม 
  7.11 จํานวนรานคาในโรงอาหารมีเพียงพอและ
เหมาะสม 
  7.12 การจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกในโรง
อาหารมีเพียงพอและเหมาะสม 
 โดยภาพรวมของทุกดาน มีขวัญกําลังใจของพนักงาน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 สําหรับการ
พิจารณาภาพรวมรายดาน พบวาภาพรวมดานนโยบายและ
การบริหารงาน มีขวัญกําลังใจของพนักงานอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ภาพรวมดานสวัสดิการและ
การดูแลพนักงานมีขวัญกําลังใจของพนักงานอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ภาพรวมดานสภาพการ
ทํางาน มีขวัญกําลังใจของพนักงานอยูในระดับ มาก โดยมี
คา เฉลี่ย เทากับ  3.44 ภาพรวมดานความสัมพันธตอ
ผู บังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  มีขวัญกําลังใจของ
พนักงานอยูในระดับ  มาก  โดยมีคา เฉลี่ย เทากับ  3.43 
ภาพรวมดานความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงานมีขวัญ
กําลังใจของพนักงานอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.42 ภาพรวมดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู มีขวัญกําลังใจ
ของพนักงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.30 และ ภาพรวมดานความเพียงพอของรายได มีขวัญ
กําลังใจของพนักงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.22 ตามลําดับ 
 สําหรับการพิจารณาเปนรายขอ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 2.69-4.22 ซึ่งสามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก

มากไปนอยตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูล
ไดดังนี้ 
 ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีจํานวน 2 
ขอ  ไดแก  การจัดงานเลี้ ยงปใหมประจําป  ควรมีการ
ปรับปรุงใหสนุกสนานมากข้ึน ( Χ = 4.22) รองลงมาคือ 
สวัสดิการใหซื้อน้ํามันพืช 5 ลัง/ป เหมาะสมและเพียงพอ 
( Χ = 4.21) 
 ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ อยูในระดับมาก มีจํานวน 25 ขอ 
ไดแก บริษัทจายเงินพนักงานประจําชวงวันหยุดสงกรานต
ทานละ 1,000 บาท เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ( Χ = 
4.19) รองลงมาคือ  จํานวนชุดฟอรมแจกใหประจําป
เพียงพอตอความตองการ ( Χ = 4.05) รูสึกพอใจตอการ
บริหารงานขององคการ ( Χ = 3.98 )  รูสึกเห็นชอบและ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอยางเครงครัด ( Χ = 3.90)  
บริษัทควรเปลี่ยนสถานพยาบาลสําหรับการตรวจสุขภาพ
ประจําปของพนักงาน ( Χ = 3.88)  นโยบายของบริษัทมี
ความสอดคลองกับการบริหารงาน ( Χ = 3.87) มีความ
เขาใจนโยบายวัตถุประสงคหลักของบริษัทและพรอมให
ความรวมมือดวยดี ( Χ = 3.83) สถานท่ีทํางานมีการ
ควบคุมเสียงใหอยูในเกณฑมาตรฐานเหมาะแกการทํางาน 
( Χ = 3.77)  บริษัทควรจัดใหมีกิจกรรมกีฬาสีประจําป
อยางตอเนื่องทุกๆป ( Χ = 3.77)  หนวยงานกําหนดช่ัวโมง
การทํางานไดอย า งชัด เจนเหมาะสมตอการทํ างาน        
( Χ = 3.74)  ความพอใจโบนัสประจําปท่ีบริษัทจายให 
( Χ = 3.74) ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถเขาใจงาน
ท่ีทําไดเปนอยางดี ( Χ = 3.72)  ผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานใหความชวยเหลือและความรวมมือตอการทํางาน 
( Χ = 3.65 ) สถานพยาบาลประกันสังคมท่ีบริษัทเลือกให
เหมาะสมและสะดวกตอการเดินทาง ( Χ = 3.64)  โอกาส
เข า ร วมกิ จกรรมพบปะสั งสรรคกับผู บั ง คับ บัญชา
นอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานไดทุกเม่ือ ( Χ = 3.64) ความ 
ภูมิใจท่ีงานสําเร็จเปนท่ียอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อน



 

 

รวมงาน ( Χ =3.63)  ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและ
เปดโอกาสใหมีสวนรวมตัดสินใจการแกไขปญหา ( Χ = 
3.61)  ความสําเร็จความกาวหนาเกิดข้ึนไดมาจากความรู
ความสามารถของตนเอง ( Χ =3.61) ความสําเร็จกาวหนา
ในหนาท่ีการงานท่ีทําอยู   ( Χ = 3.52)  เงินรางวัลท่ีบริษัท
มอบใหสํ าหรับผู ชนะในกีฬาแตละประเทศมีความ
เหมาะสม ( Χ = 3.51) เงินตอบแทนในการทํางานเชน เงิน
เพิ่มพิเศษ  เบ้ียขยัน  เ งินคาตําแหนง นาพอใจตอความ
รับผิดชอบ ( Χ = 3.48)  สถานท่ีทํางานถูกจัดใหมีความ
เปนระเบียบเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในงาน 
( Χ = 3.46) ผู บังคับบัญชาใหความเปนกันเองในการ
ปฏิบัติงานท้ังตอหนาและลับหลัง ( Χ = 3.45)  งานท่ี
รับผิดชอบตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ( Χ = 3.43) 
และ ลักษณะงานท่ีรับชอบลวนมีความสําคัญตอหนวยงาน 
( Χ = 3.41) ตามลําดับ  
 ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ อยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน  
18 ขอ ไดแก บริษัทควรจัดใหมีการดําเนินงานเรื่องกองทุน
งานศพตอไป ( Χ = 3.39) ความพอใจกับงานท่ีปฏิบัติอยู
และสามารถทํางานไดดี ( Χ = 3.36)  หนวยงานเปดโอกาส
ใหมีการเจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน ( Χ = 3.35)  บริษัท
ใหความสําคัญตอการดูแลและปองกันอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ( Χ = 3.31)  มีโอกาสในการศึกษา
หาความความรู เพิ่มเติมเพื่อการเติบโตในหนาท่ี ( Χ = 
3.29)  ความพอใจเพื่อนรวมงานตอการรับฟงความคิดเห็น 
( Χ = 3.27)  สถานท่ีทํางานมีบรรยากาศรมรื่นเหมาะแก
การทํางาน  ( Χ = 3.27)  งานท่ีรับผิดชอบทาทาย
ความสามารถ  ( Χ = 3.24)  ในหนวยงานมีวัสดุและ
อุปกรณเพียงพอตามสภาพการใชงานจริง ( Χ = 3.23)  
สถานท่ีทํางานมีมลพิษนอยทําใหมีสุขภาพรางกายดี ( Χ = 
3.19) ไดรับการฝกอบรมจากหนวยงานเพื่อการเติบโตใน
หนาท่ี ( Χ =3.12) จํานวนรานคาในโรงอาหารมีเพียงพอ
และเหมาะสม ( Χ = 3.08) สามารถปฏิบัติงานไดดวย

ตัวเองต้ังแตตนจนจบ ( Χ = 3.07) รายไดเหมาะสมกับ
ปริมาณงานท่ีไดรับ ( Χ = 3.07)  ไดรับการปรับข้ึนเงินใน
แตละปเหมาะสมกับความรูความสามารถ ( Χ = 2.95) การ
จัดอุปกรณอํานวยความสะดวกในโรงอาหารมีเพียงพอและ
เหมาะสม( Χ = 2.94) รายไดท่ีไดรับเพียงพอตอการดํารง
ชีพในปจจุบัน ( Χ = 2.89) และความอึดอัดใจตอการ
ตัดสินใจของผู บังคับบัญชาในบางเรื่อง  ( Χ = 2.69) 
ตามลําดับ  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เรื่องขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท  น้ํามันพืชไทยจํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยสรุปเปนตอนๆ ไดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตาม เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา 
สถานภาพสมรส  รายได  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
หนวยงานท่ีสังกัดและปฏิบัติงานในสวนตางๆ 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายคิด
เปนรอยละ 83.58 ท่ีเหลือเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 16.42 
มีอายุระหวางอายุต้ังแต 31-40 ป เปนจํานวนมากท่ีสุดคิด
เปนรอยละ 49.68 รองลงมาคืออายุต้ังแต 21-30 ป รอยละ 
30.95 และ  อายุมากกวา  40 ป ข้ึนไป  รอยละ19.37 
ตามลําดับ ระดับการศึกษา ของพนักงาน สวนมาก จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. เปน
จํานวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  43.79 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 43.37 อนุปริญญาหรือ 
ปวส. คิดเปนรอยละ 9.89 และ ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน
คิดเปนรอยละ  2.95 ตามลําดับ  สถานภาพสมรสของ
พนักงาน  สวนใหญ  สมรสแลว คิดเปนรอยละ  66.11 
รองลงมาคือ โสด คิดเปนรอยละ 26.95 และ  หยาราง, 
แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 6.95 ตามลําดับระดับรายไดของ
พนักงาน สวนใหญ มีรายได 9,000 บาทหรือตํ่ากวาคิดเปน
รอยละ 46.53 รองลงมาคือ   9,001-12,000 บาท คิดเปนรอย
ละ 40.21และ 12,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ13.26 



 

 

ตามลําดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สวนใหญมากกวา 7 ป 
คิดเปนรอยละ 44.21 รองลงมาคือ 5-7 ป คิดเปนรอยละ 
30.53 ระยะเวลา 2-4 ปคิดเปนรอยละ 20.84และ 1 ป หรือ
ตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 4.42 ตามลําดับ หนวยงานท่ีสังกัด
ของพนักงาน สวนใหญสังกัด แผนกขนสง คิดเปนรอยละ 
24.42 รองลงมาคือ แผนกสกัดน้ํามัน คิดเปนรอยละ 21.47 
แผนกซอมบํารุง คิดเปนรอยละ 12.84 แผนกบรรจุน้ํามัน 
คิดเปนรอยละ 12.21 แผนกบรรจุกาก คิดเปนรอยละ 11.16 
แผนกวิเคราะหควบคุมคุณภาพ คิดเปนรอยละ 5.68 แผนก
ไฟฟา  คิดเปนรอยละ  4.84 แผนกบุคคลและธุรการ
สํานักงาน คิดเปนรอยละ 2.95 แผนกคลังเก็บสินคา คิดเปน
รอยละ 1.89 แผนกรักษาความปลอดภัย คิดเปนรอยละ 
1.05 แผนกบัญชีและการเงิน คิดเปนรอยละ 0.84 และ 
แผนกจัดซื้อ คิดเปนรอยละ 0.63 ตามลําดับสวนงานท่ี
สังกัดและปฏิบัติงานสวนใหญ สังกัดกระบวนการผลิต คิด
เปนรอยละ 90.95 และ สํานักงาน คิดเปนรอยละ 9.05   
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท น้ํามันพืช
ไทยจํากัด (มหาชน) โดยแยกวิเคราะหท้ังภาพรวมทุกดาน 
รวม 7 ดานประกอบดวย ภาพรวมดานสภาพการทํางาน 
ภาพรวมดานความเพียงพอของรายได  ภาพรวมดาน
ความสัมพันธตอผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ภาพรวม
ดานความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงาน ภาพรวมดาน
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู ภาพรวมดานนโยบายและการ
บริหารงานและภาพรวมดานสวัสดิการและการดูแล
พนักงาน 
 ตอนท่ี 3 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท น้ํามันพืชไทยจํากัด (มหาชน) ในการ
ปรับปรุงระดับขวัญกําลังใจในดานตางๆ ท่ีมีพนักงาน
เสนอแนะมาเปนจํานวนมากท่ีสุดสามารถจําแนกเปนราย
ดานไดดังนี้ ดานสวัสดิการและการดูแลพนักงาน จํานวน 
68 ราย ดานสภาพการทํางานจํานวน 36 ราย ดานความ
เพียงพอของรายได จํานวน 27 ราย ดานนโยบายและการ
บริหาร จํานวน 13 ราย ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู จํานวน 

6 ราย ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงานจํานวน 6 รายและดานความสําเร็จกาวหนาใน
หนาท่ีการงานจํานวน 2 ราย 
 

8. ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติของ
พนักงาน   ระดับปฏิบัติการบริษัทน้ํามันพืชไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมของทุกดาน มีขวัญกําลังใจของ
พนักงานอยูในระดับมากแตถาพิจารณาเปนรายดานใน
ท้ังหมด 7 ดานจากการวิจัยจะพบวา มีอยู  2 ดานท่ี
ผลการวิจัยพบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติของพนักงาน 
ในระดับปฏิบัติการอยูในระดับปานกลางและอีก 5 ดานท่ี
ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากดังตอไปนี้ 
 1. ภาพรวมดานความเพียงพอของรายไดโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.22 จัดลําดับอยูในอันดับท่ี 7 จากท้ังหมด 7 ดาน 
ดังนั้นผูบริหารควรจะพิจารณาปรับปรุงโครงสรางของ
รายไดเฉลี่ยข้ันตํ่าท่ีพนักงานในระดับปฏิบัติการ บริษัท 
น้ํามันพืชไทยจํากัด (มหาชน ) ควรจะไดรับเพื่อให
สอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิด
การชะลอตัวอยูในปจจุบันนี้อันเนื่องมาจากสาเหตุทาง
การเมืองท่ียังไมมีความชัดเจน และความสงบเรียบรอยอีก
ท้ัง ยังมีคาครองชีพในปจจุบันท่ีสูงข้ึนจากเดิม เพื่อเปนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการอีก
ทางหนึ่ง. 
 2. ภาพรวมดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.30 จัดลําดับอยูในอันดับท่ี 6 จากท้ังหมด 7 ดาน
ดังนั้นผูบริหารควรจะพิจารณาปรับปรุงลักษณะงานใหมี
ความ    ทาทายในงาน และกระตุนใหพนักงานใชความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความพอใจใน
งาน และอยากปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จไดดวยตนเอง
ต้ังแตตนจนสิ้นสุดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการ
เสริมสรางขวัญกําลังใจของพนักงานระดับปฏิบัติการอีก
ทางหนึ่ง.  
 3. ภาพรวมดานความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42จัดลําดับอยูในอันดับท่ี 5 จาก



 

 

ท้ังหมด 7 ดาน ดังนั้นผูบริหารควรทําการพัฒนาปรับปรุง
ดานความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงานใหกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ   ให มีความชัดเจนโดยอาจจะมีการ
ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานอยางตอเนื่อง ดวยความ
ยุติธรรมรวมถึงการประเมินผลท่ีชัดเจนจึงจะบังเกิดผล
พนักงานจะมีความกระตือรือรนในการทํางาน  อัน
เนื่องมาจากการมองเห็นถึงความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ี
การงานของตนเองจึงเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ใหยังดํารงอยูและเพิ่มมากข้ึนได.                        
 4. ภาพรวมดานความสัมพันธตอผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 จัดลําดับอยูใน
อันดับท่ี 4 จากท้ังหมด 7 ดานดังนั้นผูบริหารควรทําการ
พัฒนาปรับปรุงใหระดับขวัญของพนักงานใหเพิ่มมากข้ึน
หรืออยางนอยไมลดลงไปกวาเดิมโดยบังคับบัญชาตองเปด
โอกาสใหพนักงาน  ไดแสดงความคิดเห็นบาง  ในเรื่องงาน
และควรกลาวยกยองชมเชยพนักงานท่ีปฏิบัติงานไดดีมี
ประสิทธิภาพ หรือติดประกาศยกยองความขยัน  ความ
ทุมเทในการปฏิบัติงานใหกับบริษัท และผูบังคับบัญชากับ
เพื่อนรวมงาน จึงเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการใหยังดํารงอยูและเพิ่มมากข้ึนได. 
 5. ภาพรวมดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.44 จัดลําดับอยูในอันดับท่ี 3 จากท้ังหมด 7 ดานดังนั้น
ผูบริหารควรทําการพัฒนาปรับปรุงให ระดับขวัญของ
พนักงานใหเพิ่มมากข้ึนหรืออยางนอยไมลดลงไปกวาเดิม 
โดยผูบริหารควรมีการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน  ให มี
บรรยากาศรมรื่นเหมาะสมกับสภาพของงานนั้นๆ โดยตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคูไปดวย
พนักงานก็จะปฏิบัติงานดวยความสบายใจและนํามาซึ่ง
ขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงานท่ีเพิ่มสูงมากข้ึนนั่นเอง. 
 6. ภาพรวมดานสวัสดิการและการดูแลพนักงาน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ  3.68 จัด  ลําดับอยูในอันดับท่ี 2 จากท้ังหมด 
7 ดาน ดังนั้นผูบริหารควรทําการพัฒนาปรับปรุงให มี
ระดับขวัญกําลังใจของพนักงานมากข้ึนไปอีกหรืออยาง
นอย ไมลดลงไปกวาเดิมโดยผูบริหาร ควรมีการพิจารณา

สวัสดิการตาง ๆ วาในสภาพปจจุบันมีความเพียงพอตอ
พนักงานหรือยังตองเพิ่มการดูแลเอาใจใสพนักงานใหมาก
ข้ึน  โดยอาจทําการปรับปรุงของเดิมท่ีมีอยูใหดียิ่งข้ึน
กวาเดิม ก็ไดซึ่งพนักงานก็จะมีความรูสึกวา บริษัทหวงใย
ดูแลพนักงานเปนอยางดีก็จะสงผลใหมีขวัญกําลงัใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน                           
 7. ภาพรวมดานนโยบายและการบริหารงานโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 จัดลําดับอยูในอันดับท่ี 1 จากท้ังหมด 7 
ดาน ดังนั้นผูบริหารควรทําการพัฒนาปรับปรุงให ระดับ
ขวัญของพนักงานใหเพิ่มมากข้ึนไปอีก หรืออยางนอยไม
ลดลงไปกวาเ ดิม  โดยผูบริหารควรมีการประกาศถึง
นโยบายและการบริหารงานท่ีชัดเจน รวมไปถึงบอกถึง
วัตถุประสงคขององคกรและเปาหมายท่ีเราจะกาวไป
ขางหนาพรอมกัน เพื่อเปนการแสดงถึงการบริหารงานท่ี
โปรงใส และยุติธรรมพนักงานก็จะมีความรูสึกภาคภูมิใจท่ี
ไดเปนสวนหนึ่งขององคกรในการเติบโตไปขางหนาขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานก็จะเพิ่มสูงมากข้ึนตามไปดวย
เชนกัน  
 8.1 ขอเสนอแนะจากความคิดเห็นของพนักงาน 
 จากผลการวิจัยพบวาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติของ 
พนักงานระดับ ปฏิบัติการ บริษัทน้ํามันพืชไทย  จํากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมของทุกดานมีขวัญกําลังใจของ
พนักงานอยูในระดับมากจึงนาจะเปนขอมูลท่ีผูบริหารควร
ใหความสนใจ และพัฒนาปรับปรุงองคกรใหดีมากยิ่งข้ึน 
เพื่อยกระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติของพนักงาน ให
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑท่ีสูงข้ึน โดยกําหนดเปนนโยบายใน
การบริหารบุคลากรใหความสําคัญตอพฤติกรรมศาสตร
ของบุคลากรในดานจิตวิทยา การสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมีดังนี้. 
  8.1.1 สภาพการทํางานผูบริหารควรจัดสถานท่ี
ทํางานใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานโดยควรคํานึงถึง
ความสะดวก สบายในการปฏิบัติการ ความเปนระเบียบ
เรียบรอยและตองควบคุมระดับเสียง แสง อากาศ รวมถึง
มลพิษอื่นๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอพนักงานไดและควร



 

 

มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสามารถใชงานไดในสภาพท่ี
สมบูรณและเพียงพอตอความตองการใชงาน 
  8.1.2 ความเพียงพอของรายได ผูบริหารควร
คํานึงถึงรายไดโดยเฉลี่ยในแตละเดือน ของพนักงานวา มี
ความเหมาะสมตามความตองการพื้นฐานในการเลี้ยงชีพ
ประจําวัน โดยพิจารณาวาท่ีบริษัทจัด เงินเบ้ียขยัน เงิน
โบนัส เงินคาเขากะและอื่นๆ นั้นเพียงพอตรงกับความเปน
จริงตามสภาวะเศรษฐกิจและมีรายไดเพียงพอตอการเลี้ยง
ชีพในปจจุบัน. 
  8.1.3 ความสัมพันธ ระหวางผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ผูบริหารควรเนนการ
ส ร า ง ค ว า มสั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ผู บั ง คั บ บั ญช า กั บ
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานโดยการสอดสองดูแล
ใหคําแนะนําในการทํางาน อีกท้ังยังสนับสนุนกิจกรรมท่ีมี
สวนชวยในการสรางความสามัคคีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในหมูคณะอยางตอเนื่อง และจากใจจริงของผูบริหาร. 
  8.1.4 ความสําเร็จกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ผูบริหารควรเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ
ตางๆจากพนักงานและเม่ือเขาเหลานั้นสามารถปฏิบัติงาน
ไดผลสําเร็จควรกลาวยกยองชมเชยตามสมควรแกโอกาส
และสถานภาพของพนักงานทาน ผูบริหารนั้นกําหนด
แนวทางในการประเ มินผลงานอย าง มีกฎเกณฑ  มี
คณะกรรมการประเมินผลงานอยางตอเนื่องดวยความ
ยุติธรรมและใหโอกาสพนักงานทุกระดับไดรับการ
พิจารณาเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตามความรับผิดชอบงานท่ี
ไดปฏิบัติตาม ความรูความสามารถและสงเสริมในการ

พัฒนาความรูความสามารถทักษะดวยการสนับสนุนใหเขา
รวมอบรมประชุมหรือสัมมนาท้ังในและตางประเทศตาม
ความสามารถความถนัดในแตละหนาท่ีการงานเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจใหกับพนักงาน. 
  8.1.5 ลักษณะงานท่ีปฏิ บัติอยูผูบริหารควร
พิจารณามอบหมายงานท่ีทาทายความรูความสามารถและ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับปรุงและพัฒนางานให
มีคุณคามากยิ่งข้ึน 
  8.1.6 นโยบายและการบริหารงาน ผูบริหารควร
คํานึงถึงนโยบายและการบริหารนั้นตองตอบสนองกันท้ัง 
ผูมอบนโยบายและผูรับนโยบาย ควรมีการช้ีแจงนโยบาย
ใหชัดเจนเพื่อท่ีพนักงานจะไดปฏิบัติตามนโยบายใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  และเปนการบริหารงานท่ีโปรงใส
ยุติธรรม                
  8.1.7 สวัสดิการและการดูแลพนักงาน ผูบริหาร
ควรคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทน ท่ีพนักงานควรจะ
ไดรับ ตามความเหมาะสมและความตองการพื้นฐานใน
ดานสวัสดิการตาง ๆ  ท่ีจัดใหมีเ งินนําเ ท่ียว  ชุดฟอรม
พนักงาน  จัดเลี้ยงปใหม  กองทุนงานศพและอื่นๆ  นั้น
เพียงพอตอความตองการของพนักงานท่ีใหหรือไม และ
ตองปรับปรุงเพิ่มเติมสวนใดบาง 
 8.2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  8.2.1 ควรมีการวิจัยศึกษา ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติของ พนักงานระดับปฏิบัติการ อยางละเอียดเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่ง  เพื่อนําผลการวิจัย เปนพื้นฐานการ
ปรับปรุงแกไข  วางแผนกําหนดนโยบายในดานนั้นๆ 

โดยเฉพาะดานความเพียงพอของรายไดซึ่งผลการวิจัย
ปรากฏเปนลําดับสุดทาย. 
  8.2.2 ควรมีการวิจัยศึกษาขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับบังคับบัญชา 
  8.2.3  ควรมีการวิจัยศึกษาขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการบริษัท น้ํามัน
พืชไทย จํากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับบริษัทในเขต

ใกลเคียงวา พนักงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางไร 
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