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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน  189 คน  สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็น
สัดส่วน ใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-
44 ปีมากที่สุด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้/เดือน ระหว่าง 9,000 – 15,000 
บาท  มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 5 – 10 ปี และอยู่ในต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลมากที่สุด ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
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ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันเห็นว่าขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน เห็นว่าขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่     
ระดับ .01 
 
ค ำส ำคัญ: ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
Abstract 

The research aimed to study the morale and support in 
performance and to compare the personal data which could affect the 
morale and support of the staff and employees of the Tambon 
Administrative Organizations in Mueang district of Ubon Ratchathani 
province as classified by sex, age, educational levels, monthly income, 
working experience and positions of the subjects. The samples used in 
the research were 189 staff and employees of the Tambon Administrative 
Organizations in Mueang district.  They were derived by a stratified 
random sampling. The research instrument was a five-rating scale 
questionnaire of a confidence value equivalent to .88. Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
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  The research findings were as follows. The majority of the subjects 
were females aged 35-44 years, held a university degree, earned a 
monthly income of 9,000-15,000 baht,  had worked for 5- 10 years and 
been the staff of the local organization.  The morale and support of the  
staff and employees of the local organizations in question were at a 
moderate level.  A comparison of the morale and  support of the subject 
showed that  the subjects who were different  in sex viewed that there 
was a difference in morale and support  of the staff and employees of 
the local organizations in the study at a statistical significance of .05.  The 
respondents who were different in age, educational levels, a monthly 
income, working experience and positions viewed that there was a 
difference in morale and support of the staff and employees of the local 
organizations in the study at a statistical significance of .01.  
 
Keywords:  Morale in the Performance, Staff of the Local Body, Tambon 
Administrative Organization  
 
บทน ำ 
  การบริหารงานในองค์กรทุกองค์กรนั้น ผู้บริหารต้องค านึงถึงขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานอยู่เสมอ เพราะว่าขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของการท างาน และมีผลกระทบต่อองค์กรนั้นๆ หากพนักงานภายใน
องค์กรมีขวัญและก าลังใจดีก็จะให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานตลอดจนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสนใจในการท างาน องค์กรก็ย่อมประสบความส าเร็จ ดังนั้น
ผู้บริหารจึงควรหาแนวทางและวิธีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ก่อให้ให้เกิดความตั้งใจและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในที่สุด (สุพัตรา จันทะพันธ์, 2555: 1)  
   ดังนั้น ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งใน
การบริหารงานบุคคล การให้ความส าคัญต่อความรู้สึกหรือเจตคติส่วนบุคคล จึงมีมาก
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ขึ้นในแต่ละหน่วยงานซึ่งบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
และเป็นรากฐานของการพัฒนา ในการที่จะท างานด้านต่างๆ ซึ่งมีปริมาณมากพอตาม
ความต้องการ มีความรู้ความสามารถตรงตามหน้าที่การงานและมีระบบการจัดการที่ดี
แล้ว โอกาสที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายย่อเป็นไปได้มาก รวมทั้งการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การท างาน ซึ่งการสร้างขวัญและก าลังใจเป็นวิธีการที่จะท าให้บุคคลในหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความร่วมมือร่วมใจและประสานงานกัน เป็น
แรงจูงใจให้ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้นหรือด้วยความสมัครใจ ท าให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าหากบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดี การปฏิบัติงานต่างๆ 
ก็มักจะไม่ประสบความส าเร็จ (ปรียรัตน์ ชาวไชย, 2554: 1) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีหน่วยงาน
ทั้งสิ้นจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ น้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขี้เหล็กและองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว มีพนักงานส่วนต าบล จ านวน  
371 คน ปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เช่น ปัญหาความไม่มั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว 
ปัญหาลูกจ้างชั่วคราวที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ แต่ไม่มี
ต าแหน่งให้บรรจุ ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาการจัดวางต าแหน่งคนไม่ตรงกับต าแหน่งงาน ปัญหาหัวหน้างาน
ไม่มีความเป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ปัญหาที่หัวหน้างานมอบหมายงาน
ให้ท าไม่เท่ากัน ปัญหาผู้บริหารขาดการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ปัญหาที่ผู้บริหารไม่น า
ความคิดเห็นของพนักงานไปแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ประชาชน เป็นต้น (ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย, 2557: ออนไลน์) จากสาเหตุ
ที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะพนักงานส่วนต าบล จึงสนใจที่จะศึกษาถึงสิ่งที่มีผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานและเพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
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ต าบลได้ทราบ เป็นแนวทางในการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงขวัญก าลังใจ ซึ่งถ้า
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ก็จะท าให้ผลงานที่ได้ประสบผลส าเร็จดี
ด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคลากรในสังกัดมีขวัญและก าลังใจที่ไม่ดีแล้วก็จะส่งผลถึง
การได้รับประโยชน์ของประชาชนด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งงาน 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
   ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก
และองค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว จ านวน  371 คน (ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี, 2557)  
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

             1.1 เพศ  
                  1.2 อายุ  

       1.3 ระดับการศึกษา 
  1.4 รายได้ต่อเดือน 
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   1.5 ประสบการณ์ในการท างาน  
   1.6 ต าแหน่งงาน  

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
           2.1 ด้านสภาพการท างาน 

      2.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
  2.3 ด้านความพอเพียงของรายได้ 
   2.4 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน 
   2.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา                                                   
  2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558  
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
    ตัวแปรต้น    ตัวแปรตำม   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1.1 เพศ  
1.2 อายุ  
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 รายได้ต่อเดือน 
1.5 ประสบการณ์ในการท างาน  
1.6 ต าแหน่งงาน  
 

ขวัญ และก ำลั งใจในกำรปฏิบั ติ งำนของ
พนักงำน ส่วนต ำบล ลูกจ้ ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
เขตอ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่ 
1.1  ด้านสภาพการท างาน 
1.2  ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
1.3  ด้านความพอเพยีงของรายได้ 
1.4  ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน 
1.5  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง 
      ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
1.6  ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
  ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดลาด องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็กและองค์การบริหารส่วน
ต าบลปะอาว จ านวน  371 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้สอบถามพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือนประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน มีลักษณะเป็น
การตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ศึกษา
จ าแนกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านสภาพการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้าน
ความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน 

    ตอนที่ 3 แบบสอบปลายเปิดซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การสร้างแบบสอบถาม 
   2. ก าหนดกรอบ หรือประเด็นข้อมูลที่ต้องการศึกษา น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
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   3. ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือ และสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มาตราวัด 5 ระดับ แบบ Likert scale 
   4. ก าหนดกรอบของแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญของ
วัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
   5. น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและแก้ไขเพ่ือให้มีความเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เสนอผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.
ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา  พร
เจริญ ประเมินความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Content Validity) ส าหรับข้อ
ค าถามแต่ละข้อที่ต้องการวัด และให้ค าแนะน าปรึกษา ส าหรับการปรับแก้เครื่องมือให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  6. ขอรับ เครื่องมือจากผู้ เชี่ ยวชาญ เพ่ือน ามาค านวณ หาค่ า Index of 
Coefficient (IOC) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือหาค่าความสอดคล้อง
ภายใน ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายในของเครื่องมือวิจัย ซึ่งค่าความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 ขึ้นไป ในการวิจัยครั้งนี้ IOC เท่ากับ .88 ถือว่าเป็น
เครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549: 275) 
 7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ตัวอย่าง ที่ไม่ใช่พนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คือ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทดสอบเครื่องมือ (Try Out) 
 8. น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือในการ
วิจัยทั้งฉบับ (Reliability Analysis) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ทาง
สถิติ เพ่ือประเมินว่าเครื่องมือวิจัยแต่ละด้านมีคุณภาพพอที่จะน าไปใช้ได้หรือไม่ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์  Alpha Coefficient (α) ตามวิธีของ Cronbach ตามที่  Jum C. 
Nunnally ได้เสนอแนะไว้ว่าค่า Alpha ≥ 0.70 ส าหรับงานวิจัยเชิงส ารวจเป็นค่าความ
เชื่อมั่นที่ยอมรับได้ (ทองใบ สุดชารี, 2549: 264-271) 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
  1. ผู้ วิจั ยน าแบบสอบถามที่ สร้างขึ้น ไปสอบถามพนั กงานส่ วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 189 ชุด  
  2. แจกแบบสอบถามแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยตนเองพร้อม
รอรับคืน  
  3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ทั้งหมด เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
สรุปกำรวิจัย 
  1. สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดมี 189 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็น  เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีอายุ 35-44 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 44.4 มีรายได้/เดือน ระหว่าง 9,001 – 15,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.6 มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 39.2 และอยู่ในต าแหน่ง พนักงานส่วนต าบลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 
  2. สรุปผลระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้ 
   2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเอง
กับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจในการ
ท างาน และผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานสม่ าเสมอ ตามล าดับ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือเมื่อมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่อง
ส่วนตัวสามารถขอรับค าแนะน าจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University212
212 

 

   2.2 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
3 ล าดับแรก พบว่า มีท างานในต าแหน่งที่มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
ท่านอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานที่ตรงกับต าแหน่ง
หน้าที่ในสายงาน และมีปริมาณงานในหน้าที่ ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบเหมาะสมดีแล้ว 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือได้รับความเป็นธรรม
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบประจ าปี 
    2.3 ด้านสภาพการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ล าดับ
แรก พบว่า ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันดีทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานในหน้าที่อยู่
ในระดับมาก รองลงมาคือ หน่วยงานมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด หน่วยงานมีสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่ามอง และหน่วยงานมีเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้มาก
ขึ้นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้พนักงานศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูง
ขึ้น และมีการส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหารที่สูงขึ้น 
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือได้รับพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน/บ าเหน็จรางวัลเป็นกรณีพิเศษบ่อยครั้ง 
   2.5  ด้านความพอเพียงของรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า มีความพอใจกับเงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับจาก
หน่วยงานอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีรายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน 
และมีค่าตอบแทนที่ได้รับในการท างานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือ
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
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   2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ 3 ล าดับแรก พบว่า ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานมีความเพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ ได้รับสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลเพียงพอและเหมาะสม และได้รับสวัสดิการ การศึกษาบุตรพนักงาน
เหมาะสม ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับขวัญและก าลังใจต่ าสุด คือได้รับ
สวัสดิการในการจัดรถบริการรับส่งในการมาท างาน 
  3. สรุปผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัด อุบลราชธานี  จ าแนกตาม เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน ดังนี้ 
   3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เห็นว่าขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านความพอเพียงของรายได้ และด้านความยุติธรรมใน
หน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน 
   3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีของขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมและ ด้านสภาพการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหน่ งหน้าที่  ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ด้านความพอเพียงของรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้าน
อ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
   3.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการ
ท างาน  ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความ
ยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
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   3.4 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน 
ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการท างาน  
ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
   3.5 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
ด้านสภาพการท างาน  ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของ
รายได้ ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
   3.6 จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านสภาพการท างาน  
ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านความพอเพียงของรายได้ ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงาน และด้านสวัสดิการของหน่วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรำยผล 
  1. อภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การศึกษาเปรียบเทียบ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่งงาน 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เห็นว่า
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด อุบลราชธานี ในภาพรวม 
แตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก เพศหญิงอาจให้ความส าคัญในเรื่องของ
ครอบครัว หรือให้ความส าคัญในเรื่องส่วนตัวมากกว่าเพศชายและสิ่งต่างๆที่สามารถ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานยังคงต้องอยู่ในรูปของส่วนรวมเป็นหลัก ในทางกลับ
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กับเพศชาย อาจท างานโดยหวังผลในระยะสั้นๆ แต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดของการ
ท างานที่ถือว่าเป็นขวัญและก าลังใจได้เป็นอย่างดีคือความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
ความส าเร็จในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูลมาตย์ (2554: 1-115) ได้
ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม
และจ าแนกตามเพศ โดยบุคลากรเพศหญิงมีความคิดเห็นด้วยมากกว่าบุคลากรเพศชาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของพยนต์ บุญเพ็ง (2553: 
1-111) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษา
พบว่า ครูมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่งานแตกต่างกัน มี
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
    1.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีของขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานภาพรวมแตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก  อายุ
สามารถบ่งบอกถึงความมีประสบการณ์ในการท างานที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้
เป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้ที่มีอายุต่างกัน มีระดับขวัญและก าลังใจที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุ นโยบายด้านการบริหาร บทบาทของผู้น า 
สภาพแวดล้อมของการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สวัสดิการของหน่วยงาน
และโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้น า อายุและโอกาสก้าวหน้า
ในต าแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยน ามาพยากรณ์  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตร 
ประสานรัตน์ (2552: 1-113) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะพ้ืนที่ พิเศษ จังหวัดสุรินทร์  ผลการศึกษาพบว่า ครู
ภูมิล าเนาจังหวัดสุรินทร์และครูภูมิล าเนาต่างจังหวัดและอายุการปฏิบัติงานต่างกัน มี
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ 
ลักคณา โสรส (2552: 1-165) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุและระยะเวลาที่
รับราชการต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
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    1.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากการศึกษาสามารถบ่งชี้ถึงความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ การ
ท างานมีหลักการ เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน ดังนี้ระดับการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลักคณา โสรส (2552: 1-165) 
ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน 
และดับของต าแหน่งต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บอย ทรงคะรักษ์ (2552: 1-72) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด กรมทางหลวง 
จ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูล
มาตย์ (2554: 1-115) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในปัจจัยจูงใจ โดยรวมแตกต่าง
กัน 
    1.4 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อ
เดือน ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกัน  ที่ได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากบุคคลากรที่มีรายได้สูง และยอดเงินคงเหลือสุทธิหลังหัก
ค่าใช้จ่ายมีจ านวนมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นอาจท าให้ด้านรายได้ไม่มีส่วนใน
การส่งเสริมระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากอาจคิดว่า ท างานเท่าใดก็
ได้รับเงินเดือนตามอัตราเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลักคณา โสรส (2552: 1-
165) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน และดับของต าแหน่งต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของบอย ทรงคะรักษ์ (2552: 1-72) 
ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง 
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ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการสังกัด กรมทางหลวง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า เพศ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
    1.5 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม 
แตกต่างกัน ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจากระยะเวลาของประสบการณ์ในการท างานที่
เป็นตัวบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน อาจพบเห็นปัญหาอุปสรรค์ หรือความปิติ
ยินดีมากมาย จึงท าให้ผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมากไม่ได้ให้ความส าคัญในการสร้างขวัญ
และก าลังใจเท่าท่ีควร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของพยนต์ บุญเพ็ง (2553: 1-111) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม   เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 2 มีสถานภาพส่วนบุคคลและแตกต่างกัน 
พบว่า ครูมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งหน้าที่งานแตกต่างกัน มี
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
    1.6 จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงาน
ต่างกันมีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม แตกต่างกันที่ได้ข้อสรุปเช่น
นี่อาจเนื่องจากทุกต าแหน่งมีบทบาทหน้าที่ ที่แตกต่างกัน แต่ละต าแหน่งงานให้ความรู้
ความสามารถต่างกันออกไป จึงอาจท าให้มีมุมมองหรือแนวคิดในระดับขวัญและก าลังใจ
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักคณา โสรส (2552: 1-165) ได้ศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และระดับของ
ต าแหน่งต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บอย ทรงคะรักษ์ (2552 : 1-72) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ สั งกัดกรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า 
เปรียบเทียบความแตกต่าง ของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
กรมทางหลวงส่วนกลาง จ าแนกตาม กลุ่มงานตามภารกิจ พบว่า แตกต่างกัน 
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  2. อภิปรายผลขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานีสามารถอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
    2.1 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก การท างานในปัจจุบันของผู้บังคับบัญชาอาจ
ใช้หลักการบริหารงานโดยการท างานเป็นทีม ไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะ การท างานต้องมี
ความร่วมมือกันโดยเฉพาะลูกทีมหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องสร้างความเป็นกันเอง ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจ และที่ส าคัญหากเกิดปัญหาให้ร่วมกันแก้ไขและคอยให้ค า
เสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณรดา ดวงวุฒิกุล (2552: 1-47) ได้ศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความตั้งใจในการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านการก้าวหน้าและสภาพการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของบอย ทรงคะ
รักษ์ (2552: 1-72) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
กรมทางหลวงส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการสังกัดกรมทางหลวงส่วนกลางโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับ ดังนี้ คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านความผูกพันกับองค์กร ด้านรายได้และ
สวัสดิการ ด้าน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และ
ด้านความมั่นคงและ โอกาส ตามล าดับ 
    2.2 ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจากทุกต าแหน่งมีความส าคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากองค์กรจะด าเนินไปได้ต้อง
ประกอบด้วยหลายๆ ส่วน หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอาจท าให้องค์กรไม่สามารด าเนิน
ไปได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้น การท างานในต าแหน่งที่มีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และงานที่ได้รับมอบหมายที่ตรงกับต าแหน่ง มีปริมาณที่เหมาะสมจึงท า
ให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ ชาวไชย 
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(2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล
ต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจของ
บุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการท างาน 
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา สวัสดิการ
ในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน จะมีเพียงใน
ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากท่ีสุด และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุพัตรา จันทะพันธ์ (2555: 1-61) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดง
พลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยโดยภาพรวมที่ส่งผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดง
พลอง อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่น โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าดังนี้ ด้าน
ความม่ันคงในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านความพึงพอใจใน
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
    2.3 ด้านสภาพการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องจาก 
บุคลากรมีการท างานร่วมกันเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือกัน รวมทั้งมีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน และมีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ท าให้สภาพการท างานโดยรวมส่งผลต่อระดับขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มี
ขวัญและก าลังใจด้านปัจจัยนโยบายและการบริหารขององค์การสูง นโยบายด้านการ
บริหาร บทบาทของผู้น า สภาพแวดล้อมของการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
สวัสดิการของหน่วยงานและโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้น า 
อายุและโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยน ามาพยากรณ์ และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัยของ Frederick Herzberg  ได้ศึกษาองค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อความรู้สึกที่ดี  หรือไม่ดี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์การ
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ประกอบด้วย 14 ปัจจัย คือ  การยอมรับนับถือ ความส าเร็จของงาน ความเป็นไปได้ของ
การเติบโตขึ้น ความก้าวหน้ารายได้ ความสัมพันธ์ การนิเทศ ความรับผิดชอบ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการท างาน ลักษณะของงาน ปัจจัยในชีวิตส่วนตัว สถานภาพ 
และความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน  
    2.4 ด้านโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ว่าระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจาก การให้ความส าคัญในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเป็นสิ่งจ าเป็น  ซึ่ง
ความรู้ความสามารถท่ีมี สามารถสร้างโอกาสและส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณรดา ดวงวุฒิกุล (2552 : 1-47) ได้ศึกษา
แนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความตั้งใจในการท างาน ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านการก้าวหน้าและสภาพการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเทพ 
ประสงค์มณี (2554: 1-78) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีขวัญและก าลังใจด้านปัจจัยนโยบายและการบริหาร
ขององค์การสูง รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบทบาทของผู้น ามีขวัญและก าลังใจสูง ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีระดับขวัญและก าลังใจสูงแต่ส าหรับปัจจัยด้าน
สวัสดิการของหน่วยงานพนักงานมีระดับขวัญและก าลังใจต่ า ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนใหญ่มีขวัญและ
ก าลังใจสูงโดยในเรื่องรักศักดิ์ศรีในความเป็นพนักงานขององค์กรมีขวัญและก าลังใจสูง 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เรื่องความตั้งใจการท างานมีขวัญและก าลังใจสูง ปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ คือ ปัจจัยด้านอายุ นโยบายด้านการบริหาร บทบาทของผู้น า สภาพแวดล้อม
ของการท างาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สวัสดิการของหน่วยงานและโอกาส
ก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยปัจจัยบทบาทของผู้น า อายุและโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง
หน้าที่เป็นปัจจัยน ามาพยากรณ์ 
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    2.5 ด้านความพอเพียงของรายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันแปร รายได้ที่ได้รับต้องเพียงพอ
ต่อรายจ่าย ดังนั้นหาก มีรายได้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของงาน และมีค่าตอบแทน
ที่ได้รับในการท างานเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 
จึงท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ ชาว
ไชย (2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการ
ท างาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา 
สวัสดิการในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน จะ
มีเพียงในด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความสุขกับการท างานและมีความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงศ์ มูลมาตย์ (2554 : 1-115) ได้ศึกษาขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า ด้านเงินเดือน ด้านสภาพการท างาน และด้านความก้าวหน้าในอนาคต
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานในปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    2.6 ด้านสวัสดิการของหน่วยงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระดับ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้
อาจเนื่องจาก ในยุคสังคมปัจจุบันการมีสวัสดิการที่ดีถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน โดยเฉพาะสวัสดิการที่มอบให้แก่ครอบครัวซึ่งต้องมีความ
เพียงพอและเหมาะสม ดังนั้น การจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างทีมงาน 
การสนับสนุนด้านสวัสดิการจึงมีความส าคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียรัตน์ 
ชาวไชย (2554: 1-47) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
เทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหญ่ จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและ
ก าลังใจของบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพการ
ท างาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเพียงพอของรายได้ การบังคับบัญชา 
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สวัสดิการในหน่วยงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือร่วมงาน จะ
มีเพียงในด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ที่บุคลากรขาดความพึงพอใจมากที่สุด จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี มีความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคลากรมีความสุขกับการท างานและมีความพึงพอใจต่องานที่ท าอยู่ 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พูลสุข สังข์รุ่ง (2550: 168-171) ที่กล่าวว่า วิธีการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีวิธีการส าคัญ  คือ สร้างทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน วางมาตรฐานและสร้างเครื่องมือส าหรับวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ดี  
เงินเดือนและค่าจ้างเพ่ือยกมาตรฐานการครองชีพ ความพึงพอใจในงานที่ท า ความเป็น
หน่วยหนึ่งของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา การจัด
สวัสดิการที่ดี และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3. อภิปรายผลผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้  ควรจัด
ระเบียบของห้องท างาน ให้เป็นสัดส่วน ขยายสถานที่ในการท างาน อ านวยความสะดวก
ในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างาน ให้เพียงพอ ควรให้โอกาสสร้างความก้าวหน้าใน
ทุกต าแหน่งงาน เพ่ิมรายได้ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพ่ือให้เพียงพอต่อการครองชีพ ควรมี
ความเป็นกลางไม่แบ่งแยก ยอมรับในการติดสินใจของเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาควร
วางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่  สร้างความเป็นกันเองกับผู้ร่วมงาน และควร
เพ่ิมสวัสดิการพื้นฐานในทุกด้านให้กับบุคคลากรทุกต าแหน่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิเคราะห์ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้เสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้และส าหรับการวิจัย
ครั้งต่อไปดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ จากการวิเคราะห์ระดับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยสามารถสรุป
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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     1.1 ควรมีการปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกการท างานด้วยวิธีการต่างๆ  
    1.2 ควรมีระบบแนวทางในการจูงใจในการท างาน เน้นการมีส่วนร่วมให้
มากขึ้น  
     1.3 ควรสนับสนุนและปลูกฝังให้พนักงานท างานด้วยใจภายใต้การตอบ
แทนที่เป็นธรรม เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและเหมาะสมกับฐานานุรูป  
     1.4 หากผู้น ามีหลักในการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ค าสอนของพุทธ
ศาสนา ด ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริต น ามาซึ่งความยุติธรรมเพียงเท่านี้อาจช่วยในการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงใช้หลักการด ารงตนตามหลักปรัชญา
ของในหลวง  
     1.5 ควรใส่ใจในรายละเอียดของบุคคล ให้ความส าคัญทั้งเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาที่ต้องการค าแนะน าปรึกษา ควรพร้อมที่จะให้
ค าแนะน า โดยผู้บังคับบัญชาต้องไม่ก้าวก่าย แต่ให้ข้อคิด ข้อมูล หรือค าแนะน าเพ่ือใช้
เป็นแนวทางสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาของผู้ ใต้บังคับบัญชาเอง ดังนั้นการให้
ความสำคัญและส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง โดยการจัดสวัสดิการดังกล่าวให้
พนักงาน ซึ่งยังช่วยลดปัญหาดังสังคม และสร้างความปลอดภัยแก่ครอบครัวพนักงาน  
   1.6 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร โดยการสนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนงบประมาณที่จะช่วยส่งเสริมให้
บุคคลกรได้มีการพัฒนา หรือปัจจัยด้านต าแหน่งงาน ควรมีการผลัดเปลี่ยนต าแหน่งงาน
ให้บุคคลากรได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม เพ่ือบุคลากรจะได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละต าแหน่งและสามารถลดความเหลื่อมล้ าของสายอาชีพได้ 
   2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
    ผลที่ได้จากการศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    2.1 ศึกษารูปแบบในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2 ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี  
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    2.3 ศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
 
กิตติกรรมประกำศ 
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาอย่างดี
ยิ่งจากท่านอาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ  รองศาสตราจารย์  ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ที่ได้ให้
ความกรุณาให้ค าปรึกษาและเอาใจใส่ตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือความสมบูรณ์ทุกขั้นตอน 
  ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ   ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย 
  ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง ครู อาจารย์ ที่เคารพ 
และทุกท่านที่ไม่ได้ระบุชื่อ ที่ให้การสนับสนุนในการวิจัย สุดท้ายขอมอบประโยชน์อันพึง
มีจากการศึกษางานวิจัยฉบับนี้เพ่ือบูชาคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกๆ ท่าน 
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