
 

362 

ภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวญัและกําลังใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารออมสิน  
สํานักงานใหญ ่

 
นางสาวศิริภัทร  ดุษฎีวิวัฒน์1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมมารี  รักษ์ชูชีพ2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่) ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 360 คนสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้ทดสอบ
สมมติฐาน คือ Independent Samples t-test, One-way ANOVA หากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
วิธี LSD (Least Significant Difference) และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และภาวะผู้นําด้านผู้นําแบบชี้นํา ผู้นําแบบสนับสนุน ผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผู้นําแบบมุ่งเน้น
ความสําเร็จมีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าในทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ อายุสถานภาพ ระดับเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ :  ภาวะผู้นํา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this independent study was tostudy on the leadership behaviors affecting the 

work morale of the employees of the Government Savings Bank (headquarter) or “the Bank.” The 
samples consisted of 360 participants who were employees of the Bank, and the questionnaire was used 
as instrument for data collection. Descriptive statistics used for data analysis were Frequency, Percentage, 
Mean, and Standard Deviation. The inferential statistics used for hypothesis testing included the 
Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference (LSD), and Pearson’s Correlation 
Coefficient.  

The results revealed that the overall opinion of the employees toward leadership behaviors 
affecting the work morale was at a high level whereas the overall opinion on the work morale was at a 
medium level. Furthermore, directive, supportive, participative, and achievement-oriented leaderships were 

                                                            
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 



 

363 

positively related to the work morale at a lower-middle level in every aspect at a significance level of 0.01. 
Besides, the results showed that the different gender, age, marital status, and monthly income did not 
different affect the work morale while the different level of education and work duration significantly 
affected the work morale at a significance level of 0.05. 
Keywords: leadership, work moral 
 
บทนํา (Introduction) 

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการดําเนินธุรกิจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
นวัตกรรมใหม่ ๆ  ของเทคโนโลยี และในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียน หรือ ท่ีเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําให้ภาวะการแข่งขันกันระหว่างองค์กรธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชน ย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน ทําให้องค์กรจํานวน
มากจําเป็นต้องปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้ธุรกิจของตนเองน้ันสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง และอยู่รอดเติบโต
ต่อไปได้ในอนาคต ซ่ึงการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรใด ๆ  มีความจําเป็นต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหารจัดการ 7 
ประการ (7M’s)ได้แก่ Man (คน), Money (เงิน),Material (วัสดุ), Management (การบริหารจัดการ), Machine (เคร่ืองจักร
หรือเคร่ืองมือ), Marketing(การตลาด) และ Morale (ขวัญและกําลังใจ)  ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อความสําเร็จและการอยู่รอด
ขององค์กร คือ ผู้นําและบุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ อาจกล่าวได้ว่าท้ังสองส่วนมีความสัมพันธ์กัน คือ ผู้นําจะเกี่ยวข้องกับการกํากับดูแล การสอนงาน การจูงใจ และการดล
บันดาลใจบุคลากร ภาวะผู้นํามีลักษณะครอบคลุม คือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและบุคคลอ่ืน เป็นความสัมพันธ์ท่ีมี
ลักษณะของการใช้อิทธิพล หรือการชี้นําซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการกระทําหรือพฤติกรรมของผู้อ่ืน มีจุดมุ่งหมายหลัก เพ่ือ
ความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และภาวะผู้นําเป็นท้ังศาสตร์ และศิลป์ ลักษณะของภาวะผู้นํามีหลายรูปแบบ 
และมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน ผู้นําในองค์กรสามารถนํารูปแบบภาวะผู้นําท่ีหลากหลายไปใช้ในการบริหารงานให้เหมาะสม 
โดยรูปแบบภาวะผู้นําท่ีเหมาะสมนั้น จะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ลักษณะของงาน และความต้องการของบุคคลในองค์กร 
นอกจากนั้นผู้นํายังเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น สามารถกระตุ้นและจูงใจสมาชิกในองค์กร ให้นําศักยภาพในตัวท่ีมีอยู่
ออกมาใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยหากพนักงานมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างสมํ่าเสมอ ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคนในองค์กร เกิดจากการสร้างแรงจูงใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ  
ของมนุษย์เกิดมาจากแรงจูงใจ ดังนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยตรง ขวัญและกําลังใจของพนักงานแต่
ละบุคคลเป็นภาวะทางจิตใจของบุคคลนั้น เป็นความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับสิ่ง ๆ หนึ่ง เช่น ความรู้สึกต่อองค์กร ถ้าระดับขวัญ
และกําลังใจของบุคคลสูง บุคคลนั้นจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อองค์กร มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และจะทํางานด้วยความขยันขันแข็ง ทํางานได้ดีมากข้ึนกว่าเดิม ตรงกันข้ามเมื่อบุคคลมีขวัญและกําลังใจตํ่า บุคคล
เหล่านั้นก็จะมีเจตคติในทางลบกับการทํางานของตนเอง ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจําเป็นต้องเสริมสร้าง
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรในองค์กร เพราะขวัญและกําลังใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คนท่ีมีความรู้ความสามารถดี 
แต่ถ้าขวัญและกําลังใจไม่ดี ก็จะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความจําเป็นท่ีผู้นําควรให้ความสําคัญถึงคุณค่าของ
จิตใจของสมาชิกภายในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึน ท้ังเป็นรายบุคคล
และกลุ่มบุคคลโดยให้ความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลมากข้ึน 

ดังนั้นปัจจัยในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจประการหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หากผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นมิตร สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง มีความเข้าใจเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชาเอาใจใส่
ความเป็นอยู่ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน ย่อมทําให้บรรยากาศในการทํางานมีความสุข มีชีวิตชีวาจะช่วยให้เกิดขวัญและกําลังใจท่ี
ดี แต่ผู้นําในการทํางานนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น ผู้นําแบบชี้นํา หรือแบบบงการ (Directive leaders), ผู้นําแบบสนับสนุน 
(Supportive leaders), ผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader) และผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ (Achievement-
oriented leader) ซ่ึงการเป็นผู้นําท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความพอใจจะทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ เพ่ือนําผลการวิจัยในคร้ังนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและปรับปรุงขวัญ
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กําลังใจในการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และใช้ความสามารถท่ีมีอยู่
ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
2. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนกังานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ่ 
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1. ทราบถึงภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
2. ทราบถึงระดับภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
3. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ่ 
4.สามารถนําผลท่ีได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methodology) 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตเน้ือหาด้านการวิจัย ศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน สํานักงานใหญ่  

 1.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการทํางาน ระดับเงินเดือน และภาวะผู้นํา ได้แก่ ผู้นําแบบชี้นํา ผู้นําแบบสนับสนุน ผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผู้นําแบบมุ่งเน้น
ความสําเร็จ 

 1.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสมํ่าเสมอของผลงาน การขาดงาน
หรือลางาน และการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย 

2.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและประชากรกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ โดยในการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 360 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลาการทําวิจัย คือ ต้ังแต่เดือน ธันวาคม 2555 - มีนาคม 2556 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
การศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ ข้อ

สมมติฐานสําหรบัการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ่ท่ีแตกต่างกัน 
สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ่ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)          ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีการวิเคราะห์  
 การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จํานวน 360 คนซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ทํางาน ระดับเงินเดือน  

ส่วนท่ี 2 ภาวะผู้นํา โดยแบ่งตามภาวะผู้นํา 4 แบบ ได้แก่ผู้นําแบบชี้นําผู้นําแบบสนับสนุนผู้นําแบบมีส่วนร่วม และ
ผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ 

ส่วนท่ี 3 ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยแบ่งตามมาตรการสําหรับวัดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน3 
ด้าน ได้แก่ ความสมํ่าเสมอของผลงานการขาดงานหรือลางาน และการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายงาน  

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้นําและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
ผู้ศึกษานําแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน 

จากนั้นใช้สถิติหาค่าความเชื่อม่ันด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ได้เท่ากับ 0.907 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถนําไปใช้ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
จากหนังสือ งานวิจัย และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ข้อมูลท่ีได้ดังกล่าวมา
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามให้พนักงาน
ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ จํานวน 360 ชุด  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลปัจจัยส่วน

บุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และระดับเงินเดือน 
 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นํา

และขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2)อายุ 
3) สถานภาพ 
4) ระดับการศึกษา 
5) ระยะเวลาในการทํางาน 
6) ระดับเงินเดือน 

ขวัญและกําลังในการปฏิบัติงาน 
1)ความสมํ่าเสมอของผลงาน 
2)การขาดงานหรือลางาน 
3) การลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย 
อ้างอิง : พูลสุข สังข์รุ่ง(2550 : 167) 

ภาวะผู้นํา 
1) ผู้นําแบบชี้นํา 
2) ผู้นําแบบสนับสนุน 
3) ผู้นําแบบมีส่วนร่วม 
4) ผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ 
อ้างอิง :  ทฤษฎีของโรเบิร์ต เฮาส์ 
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2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 2.1 ใช้สถิติ t-test (Independent Samples t-test) ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของ ตัวแปร

อิสระ ซ่ึงจําแนกเป็น 2 กลุ่ม 
 2.2 ใช้สถิติ F-test (ANOVA) ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจําแนกมากกว่า 2 

กลุ่มข้ึนไป และกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) 

 2.3 ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ในช่วง -1 ถึง 1 การแปลความหมายของข้อมูล เพ่ือจัดระดับความสัมพันธ์แบ่งออกเป็นช่วง (ขจิตรพร 
คมขํา, 2554 : 33) 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล (Results and Discussion) 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
จากกลุ่มตัวอย่าง 360 คน พบว่า 

ส่วน 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40 - 49 ปีสถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการทํางาน 10 ข้ึนไป และระดับเงินเดือน 45,000 บาทขึ้นไป 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยภาวะผู้นําแบบสนับสนุน มี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.02 รองลงมาภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้นําแบบชี้นํามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.00 เม่ือพิจารณาค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.739 และ 0.615 ตามลําดับ ภาวะผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
เท่ากับ 3.76 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านความสมํ่าเสมอของผลงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 
รองลงมาด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย และด้านการขาดงานหรือลางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และ 3.03ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม-

สิน สํานักงานใหญ่ท่ีแตกต่างกัน 
1.1 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานด้านการขาดงานหรือลางานท่ีแตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
1.2 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านการขาดงานหรือลางาน และด้านการ

ลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
1.4ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
1.5 ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปน็ไปตามสมมติฐาน 
1.6 ระดับเงินเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
สมมติฐานท่ี 2 ภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

สํานักงานใหญ่ 
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2.1 ภาวะผู้นําแบบชี้นํามีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

2.2 ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

2.3 ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

2.4 ภาวะผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จมีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ่ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ลําดับท่ี สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ Sig. ผลการ
ทดสอบ 

1.1 เพศของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Independent 
Sample t-test  0.084 ปฏิเสธ 

1.2 อายุของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA 0.904 ปฏิเสธ 

1.3 
 

สถานภาพของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA 0.148 ปฏิเสธ 

1.4 ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA  0.000* ยอมรับ 

1.5 ระยะเวลาในการทํางานของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

One way 
 ANOVA  0.003* ยอมรับ 

 
1.6 ระดับเงินเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 
One way 
 ANOVA 0.429 ปฏิเสธ 

2.1 ภาวะผู้นําแบบชีน้ํามีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน Correlation 0.000** ยอมรับ 

2.2 
 

ภาวะผู้นําแบบสนับสนุนมีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน Correlation 0.000** ยอมรับ 

2.3 ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน Correlation 0.000** ยอมรับ 

2.4 ภาวะผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จมีความสัมพันธ์ต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน Correlation 0.000** ยอมรับ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ จาก
การวิเคราะห์ผลของข้อมูลสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุและระดับเงินเดือนของพนักงานธนาคารออมสินท่ีแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและกําลังใจใน 
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะอายุและระดับเงินเดือนไม่มีผลต่อความคิดเห็น ความรู้สึกของพนักงานท่ีมีต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรุณี แซ่ล ิ่ม (2553) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน 

2. ภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านตามลําดับดังนี้ ภาวะผู้นําแบบสนับสนุน (4.02)  ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม (4.00) ภาวะ
ผู้นําแบบชี้นํา (4.00) และผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ (3.76) ซ่ึงหมายความว่า ผู้นําท่ีให้ความสนใจกับความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุน มีพฤติกรรมเป็นมิตรท่ีผู้ร่วมงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้ความเสมอภาคและให้การนับถือต่อ
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ศักด์ิศรีของผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ นอกจากนั้นผู้นําท่ีมีพฤติกรรมในการกระตุ้นผู้ร่วมงานให้เกิดการมีส่วนร่วมในปฏิบัติงาน เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนํามาประกอบกับการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองท่ีได้แสดงความสามารถของตนเองร่วมท้ังมีอิสระทางด้านความคิด (โรเบิร์ต เฮาส์, 1974 อ้างใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 
2552) จะเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
จิตต์สุมน พรมงคลวัฒน์ (2552) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกําลังใจของ
บุคลากร ในสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนิดา แสงวิเชียร (2551) 
ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลกรสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี ใน
ภาพรวมพบว่า ความเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนันทา ไกยเดช (2545) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
ครูและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  

3. ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสมํ่าเสมอของผลงานอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการขาดงานหรือลา
งาน และด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้ายอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความ
กระตือรือร้นและความต้ังใจในการทํางาน มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ผลงานท่ีได้
ตรงตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้และมีผลงานความสมํ่าเสมอ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กําพล กลั่นกสิกรณ์ (2552) ท่ีได้
ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดุสิต ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มงคล ปั้นจาด (2550) ท่ีได้ศึกษาขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิชฌาย์ เรืองแจ้ง (2550) ท่ีได้ศึกษาขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มะลิวรรณ ศรีโพธา (2554) ท่ี
ได้ศึกษาปัจจัยเสริมสร้างขวัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดพิจิตร ผล
การศึกษาพบว่า มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้านผู้นําแบบชี้นํา ด้านผู้นําแบบ
สนับสนุน ด้านผู้นําแบบมีส่วนร่วม ด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ มีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้ภาวะผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ มีความสัมพันธ์กับ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายความสามารถสูง
เกินไปและคาดหวังว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะทํางานได้ในระดับท่ีดีท่ีสุด ส่วนภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานต่ําท่ีสุด อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้นําท่ีมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้คํานึงถึงวิธีท่ีจะก่อให้เกิดขวัญและกําลังใจท่ีแท้จริง พนักงานจึงมีส่วนร่วมมาก
ข้ึนแต่ระดับขวัญและกําลังใจยังคงเท่าเดิม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจิตต์สุมน พรมงคลวัฒน์ (2552) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกําลังใจของบุคลากร ในสถาบันสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชากับขวัญและ
กําลังใจของบุคลากร มีความสัมพันธ์กันในทางบวก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนิดา แสงวิเชียร (2551) ท่ีได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลกรสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้นํากับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรีมีความสัมพันธ์ทางบวก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาํท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงาน
ใหญ่ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ผลการศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงภาวะผู้นําแบ่งออกเป็น 4 แบบคือ  ภาวะ
ผู้นําแบบชี้นํา ภาวะผู้นําแบบสนับสนุน ภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ โดยภาพรวมของ
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ภาวะผู้นําอยู่ระดับมาก แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด ดังนั้น ผู้บริหาร ควรมีการเพ่ิมการอบรมให้ความรู้และทักษะในการเป็นผู้นําท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถปรับ
แนวคิดและมุมมองให้กว้าง เพ่ือท่ีจะสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังนําความรู้หรือประสบการณ์ต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างผู้ร่วมงานมีความม่ันใจในตนเอง เกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สามารถเป็นผู้นําท่ีดีต่อไปในอนาคตได้ 

2. ผลการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความสมํ่าเสมอของผลงาน ด้าน
การขาดงานหรือลางาน และด้านการลาออกจากงานหรือขอโยกย้าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการขาดงานหรือลางานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ควรมีการประเมินขวัญและกําลังในการปฏิบัติในแต่ละฝ่ายงาน และนําผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ร่วมงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้มากย่ิงข้ึน และลดการขาด
งานหรือลางานโดยไม่มีสาเหตุ 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต 

1.ควรมีการศึกษาภาวะผู้นําในรูปแบบอ่ืนท่ีเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความ
แตกต่างของภาวะผู้นําท่ีได้ศึกษาในคร้ังนี้ 

2. ควรศึกษาภาวะผู้นําท่ีพึงประสงค์ของพนักงานในองค์กร เพ่ือให้ทราบความต้องการของพนักงานในองค์กร 
3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและ

กําลังใจ 
4. ควรศึกษาการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 
 
บทสรุป (Conclusion) 

จากการศึกษาภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ 
สามารถสรุปได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําท่ีมีผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงภาวะผู้นําแบบสนับสนุนมีผลต่อขวัญและกําลังใจของพนักงานมากท่ีสุดรองลงมา คือ ภาวะผู้นําแบบมี
ส่วนร่วม ภาวะผู้นําแบบชี้นํา และผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ตามลําดับ และภาวะผู้นํามีความสัมพันธ์กับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าทุกด้านการศึกษาคร้ังนี้มุ่งหวังท่ีจะสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพดังนั้นหากองค์กรทราบว่าภาวะผู้นําแบบใดท่ีจะเพิ่มหรือลดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติของพนักงาน แล้วนํา
ลักษณะของผู้นําแต่ละแบบมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน เพ่ือรักษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้อยู่
ในระดับท่ีดี ก็จะทําให้พนักงานมีกําลังใจในการทํางานและสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายหลักของ
ธนาคารต่อไป 
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