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บุทคัดีย่อุ
	 การวิจััยน่�ม่วัตถุประสงค์เพ่ั�อ	 1)	 ศึักษาระดับแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กร	

ปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	แลัะ	2)	ศึักษาแรงจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการ

ปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 ตัวอย่างท่�ใชุ้ใน

การวิจััย	ได้แก่	บุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	จัำานวน	276	คน	

เคร่�องม่อท่�ใชุ้ในการวิจััย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 สถิติท่�ใชุ้	 ค่อ	 สถิติพัรรณ์นา	 ได้แก่	 ร้อยลัะ	 ค่าเฉล่ั�ย	 ส่วนเบ่�ยงเบน

มาตรฐาน	แลัะสถิติอนุมาน	การวิเคราะห์ัถดถอยเชิุงพัหุัค้ณ์	โดยใชุ้วิธ่	Enter	แลัะวิธ่	Stepwise

	 ผลัการวิจััยพับว่า	

	 1.	แรงจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	

ในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	ในภาพัรวมอย้ใ่นระดับมาก	เม่�อพิัจัารณ์าเป็นรายด้านโดยเร่ยงลัำาดับค่าเฉล่ั�ย

จัากมากไปหัาน้อย	 ได้แก่	 ด้านความสำาเร็จัของงาน	 ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 ด้านสถานะของอาชุ่พั	 ด้านความ	

รับผิดชุอบ	ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	ด้านความมั�นคงในงาน	ด้านสภาพั

การทำางาน	 ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	 ด้านการปกครองบังคับบัญชุา	 ด้านสวัสดิการ	 ด้านการยอมรับนับถ่อ	

ด้านความก้าวหัน้า	 ด้านโอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	 ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว	 แลัะด้านเงินเด่อน	

ตามลัำาดับ	

	 2.	ผลัการทดสอบสมมตฐิาน	พับวา่	แรงจ้ังใจัด้านความสำาเร็จัของงาน	ดา้นลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	ด้านนโยบาย

แลัะการบริหัาร	 ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	 เพ่ั�อนร่วมงาน	 ด้านความมั�นคงในงาน	 แลัะ	

ด้านสภาพัการทำางาน	 ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	 แลัะสามารถร่วมกันพัยากรณ์์ประสิทธิภาพัในการ

ปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 ได้ร้อยลัะ	 63	

อย่างม่นัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดับ	.01

คำาสุำาคัญ:	แรงจ้ังใจั	ประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

Abstract
	 The	objectives	of	the	research	were	to	study	1)	a	motivation	level	of	the	personnel’s	

performance	working	in	the	local	administrative	organizations	in	Rasisalai	district,	Sisaket	province	
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and	2)	the	motivation	affecting	the	performance	efficiency	of	the	personnel	working	in	the	local	

administrative	organizations	in	Rasisalai	district,	Sisaket	province.	The	samples	used	in	the	research	

were	 276	 personnel	working	 in	 the	 local	 administrative	 organizations	 in	 Rasisalai	 district.	 The	

research	instrument	was	a	questionnaire.	The	statistical	 instruments	were	descriptive	statistics:	

percentage,	mean,	and	standard	deviation	and	a	inferential	statistics:	multiple	regression	analysis	

with	enter	and	a	stepwise	method.

	 The	research	findings	were	found	as	follows.

	 1.	The	motivation	affecting	the	performance	efficiency	of	the	personnel	working	in	the	

local	administrative	organizations	in	Rasisalai	district,	Sisaket	province	in	the	overall	was	at	a	high	

level.	When	each	aspect	was	considered,	based	on	the	mean	scores,	the	aspects	were	organized	

from	the	highest	to	the	lowest	scores,	namely,	job	accomplishment,	performance	characteristics,	

jobs’	 statuses,	 responsibility,	 relationship	 among	 supervisors,	 controlees,	 and	 colleagues,	 job	

security,	 working	 statuses,	 policies	 and	 administration,	 dominance	 and	 command,	 welfare,	

acceptation	and	respect,	advancement,	opportunities	to	receive	the	advancement	in	the	future,	

privacy,	and	salary,	respectively.	

	 2.	The	 finding	 of	 the	 hypothesis	 experiment	 showed	 that	 the	motivation	 of	 the	 job	

accomplishment,	the	performance	characteristics,	the	policies	and	administration,	the	relationship	

among	supervisors,	controlees,	and	colleagues,	the	job	security,	and	working	statuses	affected	the	

performance	efficiency	and	could	be	used	together	to	predict	the	performance	efficiency	of	the	

personnel	working	in	the	local	administrative	organizations	in	Rasisalai	district,	Sisaket	province	by	

63%	with	the	statistical	significance	at	the	level	of	.01.

Keywords:	Motivation,	Performance	Efficiency,	Local	Administrative	Organizations

บุทนำา

	

	 การปกครองส่วนท้องถิ�น	 (Local	 government)	 ถ่อเป็นการบริหัารราชุการร้ปแบบหันึ�งท่�เป็นพ่ั�นฐาน	

การพััฒนาประเทศัแลัะการปกครองในระบอบประชุาธิปไตยของประเทศัไทยท่�ม่ความใกล้ัชิุดกับประชุาชุนมากท่�สุด	

โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งในชุุมชุนทอ้งถิ�นท่�ม่สภาพัปญัหัาสังคมวัฒนธรรม	ความเปน็อย้แ่ลัะทรพััยากรธรรมชุาตท่ิ�แตกต่าง

กัน	 หัากม่การหัวังพึั�งรัฐบาลักลัางในฐานะท่�ต้องด้แลัประชุาชุนโดยรวมทั�วประเทศั	 ย่อมไม่สามารถตอบสนอง	

ความต้องการหัร่อแก้ไขปัญหัาได้อยา่งทั�วถึง	แลัะตรงตามความต้องการของประชุาชุนในแต่ลัะพ่ั�นท่�	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�นจึังม่ความสำาคัญอย่างมากต่อการพััฒนา	 แลัะเข้าไปแก้ไขปัญหัาท่�เกิดขึ�นนั�นได้อย่างทันท่วงท่	 บทบาท

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในปัจัจุับันท่�ม่ภารกิจัเพิั�มขึ�นหัลัากหัลัายด้านซึี�งเป็นผลัมาจัากการกระจัายอำานาจั	

ให้ัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	 ด้วยภารกิจัท่�เพิั�มขึ�น	 จึังส่งผลัให้ัเกิดปัญหัาในการบริหัารจััดการ	 เน่�องจัากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นในปัจัจุับันการบริหัารจััดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเองยังม่ข้อจัำากัด	 แลัะม่อุปสรรค	

ท่�เป็นปัญหัาต่อการพััฒนาแลัะกระบวนการในการแก้ปัญหัาให้ักับประชุาชุนยังไม่ม่ประสิทธิภาพั	ซึี�งอาจัจัะเกิดจัาก

กระบวนการบริหัารงานภายในองค์กรเอง	 ไม่ว่าจัะเป็นการขาดระบบงานท่�ม่ประสิทธิภาพัแลัะประสิทธิผลั	 หัร่อ	

ความไม่ชุดัเจันของบทบาทหัน้าท่�รับผิดชุอบของเจ้ัาพันักงานท้องถิ�น	พันักงานขาดความตั�งใจัแลัะความกระต่อร่อร้น

ในการทำางาน	(อนุจิัตร	ชิุณ์สาร	2557)
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	 การบริหัารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นท่�ส่งผลัให้ัม่การปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างม่ประสิทธิภาพั	

ประสิทธิผลัแลัะเกิดประโยชุน์ส้งสุด	 จึังเป็นสิ�งสำาคัญท่�ทำาให้ัการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชุาชุนได้นั�น	 จัำาเป็นท่�บุคลัากรต้องม่ใจัรักในการปฏิบัติงาน	 ทุ่มเทแรงกายแรงใจั	

แลัะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ	 การสร้างแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานให้ักับบุคลัากรจึังเป็นประเด็นสำาคัญ	

ประการหันึ�งท่�ภาครัฐควรส่งเสริมให้ับุคลัากรม่ความร้้ความสามารถ	ม่ทักษะในการปฏิบัติงาน	ม่ใจัรักในการให้ับริการ

ประชุาชุน	(ศุัภจิัรา	จัันทร์อารักษ์	2551)	แรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานว่าเป็น	ภาวะของความเต็มใจัในการปฏิบัติงาน

เพ่ั�อให้ับรรลุัเป้าหัมายขององค์การ	โดยท่�สามารถตอบสนองความพึังพัอใจัของผ้้ปฏิบตังิานได้ด้วย	การสร้างแรงจ้ังใจั

น่�เป็นหัน้าท่�ประการหันึ�งของผ้้บริหัารท่�ผลัักดันกระตุ้นให้ับุคลัากรม่ความปรารถนาท่�จัะทำาพัฤติกรรม	 หัร่องด	

การกระทำาพัฤติกรรมอย่างใดอย่างหันึ�ง	 โดยท่�แรงจ้ังใจัท่�เกิดขึ�นจัะผลัักดันให้ัเกิดพัฤติกรรม	 ท่�นำาไปส่้เป้าหัมาย	

ท่�ต้องการ	(Vroom	1964;	Loudon	and	Bitta	1988);	Domjan	1996;	Kinicki	and	Williams	2006)	

	 การสร้างแรงจ้ังใจัในองค์กร	 จัะทำาให้ับุคลัากรสามารถทำางานร่วมกัน	 ม่ความจังรักภักด่	 ม่ระเบ่ยบวินัย	

ทุ่มเทให้ักับองค์กรแลัะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างม่ประสิทธิภาพั	 (Kinicki	 and	William	 2006)	 จัากทฤษฎ่ีสอง	

ปัจัจััยของ	เฮิีร์ซีเบิร์ก	(Two	Factors	Theory)	(Herberg	et	al	1959)	ได้อธิบายเก่�ยวกับปัจัจััยท่�ส่งผลัต่อแรงจ้ังใจั

ว่าม่ทั�งหัมด	2	ปัจัจััย	แบ่งเป็นปัจัจััยภายใน	แลัะปัจัจััยคำ�าจุัน(Maintenance	Factors)	โดยท่�ปัจัจััยภายในเป็นปัจัจััย

จ้ังใจัท่�เป็นตัวกระตุ้นในการทำางาน	 (Motivation	 Factors	 หัร่อ	Motivators)	 ประกอบด้วย	 1)	 ลัักษณ์ะงาน	

ท่�ปฏิบัติ	 (The	Work	 Itself)	 2)	 ความสำาเร็จัของงาน	 (Achievement)	 3)	 การยอมรับนับถ่อ	 (Recognition)	

4)	ความรับผิดชุอบ	(Responsibility)	5)	ความก้าวหัน้า	(Advancement)	ส่วนปัจัจััยคำ�าจุันหัร่อปัจัจััยคำ�าจุันรักษา

สุขลัักษณ์ะจิัต	เป็นปัจัจััยท่�ม่ผลัในทางป้องกันเป็นส่วนใหัญ่ไม่สามารถสร้างความจ้ังใจัได้	แต่จัะม่ส่วนชุ่วยขจััดความ

ไม่พัอใจัต่าง	ๆ	ได้	ประกอบด้วย	1)	เงินเด่อน	(Salary)	2)	โอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	(Possibility	of	

Growth)	3)	สถานะของอาชุ่พั	 (Status)	4	นโยบายแลัะการบริหัาร	 (Company	Policy	and	Administration)	

5)	 การปกครองบังคับบัญชุา	 (Supervision)	 6)	 ความสัมพัันธ์ส่วนตัวกับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	

เพ่ั�อนร่วมงาน	 (Interpersonal	 Relation	with	 Superior,	 Subordinate	 and	 Peers)	 7)	 ความมั�นคงในงาน	

(Security	8)	สวัสดิการ	(Fringe	Benefits)	9)	สภาพัการทำางาน	(Working	Conditions)	แลัะ	10)	ความเป็นอย้	่

ส่วนตัว	(Personal	Life)	

	 สำาหัรับการวัดประสิทธิภาพัของการปฏิบัติงานในงานวิจััยน่�ได้สังเคราะห์ัตัวชุ่�วัดประสิทธิภาพัของการ	

ปฏิบัติงานของบุคลัากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัากทฤษฎ่ีของ	 Harrington	 Emerson	 (Emerson	 1913)	

ท่�เน้นในเร่�องของผลังานในเชิุงปริมาณ์	 แลัะทฤษฎ่ีตัวชุ่�วัดความสำาเร็จัโดยมุ่งวัตถุประสงค์	 (Objectives	 and	 Key	

Results)	 ถ่อว่าเป็นแนวคิดการบริหัารผลังานอย่างต่อเน่�อง	 (Continuous	Performance	Management)	ท่�เน้น	

ในเร่�องการกำาหันดวัตถุประสงค์ในการทำางานแลัะกำาหันดปัจัจััยวัดความสำาเร็จัตามวัตถุประสงค์นั�น	เป็นแนวคิดท่�นำา

ไปส่้การม่วินัยในการทำางานร่วมกันของบุคลัากรในองค์การเพ่ั�อชุ่วยกันทำาใหั้วัตถุประสงค์ท่�กำาหันดขึ�นทั�งของ	

ตำาแหัน่งงาน	 หัน่วยงาน	 แลัะองค์การบรรลุัผลัสำาเร็จั	 แลัะตัวชุ่�วัดความสำาเร็จัในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�นเอง(Local	Performance	Assessment:	LPA)	ท่�ได้กำาหันดระบบการติดตามประเมินผลั	การดำาเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในร้ปแบบของการ	“ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชุการแลัะนิเทศัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น”	หัร่อ	“การประเมิน	Core	Team”	ตั�งแต่ปงีบประมาณ์	พั.ศั.	2549	เป็นต้นมา	(กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ�น	2563)	จัากแนวคิดดังกล่ัาวข้างต้นสามารถนำามาสรุปเป็นตัวชุ่�วัดประสิทธิภาพัของการปฏิบัติงานได้	4	ด้าน	

ค่อด้านคุณ์ภาพั	ด้านปริมาณ์งาน	ด้านเวลัา	แลัะด้านความคุ้มค่า	

	 อำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 ม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัำานวน	 14	 แห่ัง	 ได้แก่	 เทศับาลัตำาบลั	

เม่องคง	 เทศับาลัตำาบลับัวหุ่ัง	 เทศับาลัตำาบลัส้มป่อย	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลัเม่องคง	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลั

เม่องแคน	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลัไผ่	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลัสร้างปี�	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลัหันองหัม่	
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องค์การบริหัารส่วนตำาบลัหัว้านคำา	องค์การบริหัารส่วนตำาบลัด่้	องค์การบริหัารส่วนตำาบลัจิักสังข์ทอง	องค์การบริหัาร

ส่วนตำาบลัหันองแค	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลัด่าน	 องค์การบริหัารส่วนตำาบลัหันองอึ�ง	 ซึี�งประสบปัญหัาแรงจ้ังใจั	

ในการปฏิบัติงาน	ด้านการยอมรับนับถ่อ	ความสำาเร็จัของงาน	ลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	ความก้าวหัน้า	ความรับผิดชุอบ	

เงินเด่อน	นโยบายแลัะการบริหัารความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	ความมั�นคงในงาน	

สภาพัการทำางาน	การปกครองบังคับบัญชุา	โอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	ความเป็นอย้่ส่วนตัว	สถานะ

ของอาชุ่พั	 แลัะ	 สวัสดิการ	 ส่วนประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	 ด้านคุณ์ภาพั	ปริมาณ์งาน	 เวลัา	 แลัะความคุ้มค่า	

เชุ่นเด่ยวกับชุุมชุนชุนบทของประเทศัไทย	ทั�งปัญหัาแรงจ้ังใจัแลัะประสทิธิภาพัในการปฏบัิติงานของบคุลัากรภายใน

องค์กรก่อให้ัเกิดปัญหัาต่อองค์กรแลัะประเทศัชุาติเป็นอย่างมาก	 การแก้ปัญหัาจัากวิกฤติให้ัหัลุัดพ้ันได้อย่างยั�งย่น

แลัะปกป้ององค์กรใหั้ม่ความแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตนั�นม่อย้่ทางเด่ยวค่อการเสริมสร้างแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงาน

ของบุคลัากรใหั้เกิดขึ�นในองค์กร	 ดังนั�น	 ผ้้วิจััยในฐานะบุคลัากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	

จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 จัึงสนใจัท่�จัะศัึกษาแรงจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	ซึี�งผลัการศึักษาในครั�งน่�จัะเป็นประโยชุน์ต่อการพััฒนา

องค์กรอย่างยั�งย่นส่บต่อไป

วัตถุปริะสุงค์ข์อุงการิวิจัย

	 1.	เพ่ั�อศึักษาระดับแรงจ้ังใจัในแลัะประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ

	 2.	เพ่ั�อศึักษาแรงจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ

	 กริอุบุแนวคิดีในการิวิจัย

	 จัากการทบทวนเอกสารแลัะงานวิจััยท่�เก่�ยวข้อง	 ผ้้วิจััยได้กำาหันดกรอบแนวคิดในการวิจััย	 จัากแนวคิด	

จัากการทบทวนวรรณ์กรรมโดยสังเคราะห์ัตัวแปรจัากทฤษฎ่ีเก่�ยวกับแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงาน	แลัะทฤษฎ่ีท่�เก่�ยวกับ

ตัวชุ่�วัดประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	ตลัอดจันงานวิจััยในประเทศัแลัะงานวิจััยต่างประเทศัท่�เก่�ยวข้อง	ซึี�งได้ตัวแปร

แรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงาน	15	ด้าน	ได้แก่	การยอมรับนับถ่อ	ความสำาเร็จัของงาน	ลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	ความก้าวหัน้า	

ความรับผิดชุอบ	เงินเด่อน	นโยบายแลัะการบริหัาร	ความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	

ความมั�นคงในงาน	สภาพัการทำางาน	การปกครองบังคับบัญชุา	โอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	ความเป็น

อย้่ส่วนตัว	 สถานะของอาชุ่พั	 แลัะ	 สวัสดิการ	 ส่วนตัวแปรประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 คุณ์ภาพั	

ปริมาณ์งาน	เวลัา	แลัะความคุ้มค่า	
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 14 แห่ง และมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 606 คน 
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน จ านวน 241 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลจึงเก็บจ านวน 300 
คน ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 276 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1. การยอมรับนับถือ
2. ความส าเร็จของงาน
3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
4. ความก้าวหน้า
5. ความรับผิดชอบ
6. เงินเดือน
7. นโยบายและการบริหาร
8. ความสัมพันธ์ กับผู้ บั งคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
9. ความมั่นคงในงาน
10. สภาพการท างาน
11. การปกครองบังคับบัญชา
12. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าใน
อนาคต
13. ความเป็นอยู่ส่วนตัว
14. สถานะของอาชีพ
15. สวัสดิการ

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. คุณภาพ
2. ปริมาณงาน
3. เวลา
4. ความคุ้มค่า
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ภัาพที� 1	กรอบแนวคิดของการวิจััย

วิธีดีำาเนินการิวิจัย

	 ปริะชิากริและตัวอุย่าง

	 ประชุากร	 ค่อ	 บุคลัากรท่�ปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	ซึี�งม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัำานวน	14	แห่ัง	แลัะม่จัำานวนบุคลัากรทั�งหัมด	606	คน	

	 ตัวอย่างท่�ใชุ้ในการวิจััย	ค่อ	บุคลัากรท่�ปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	

จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 โดยใชุ้ส้ตรของทาโร่	 ยามาเน	 จัำานวน	 241	 คน	 เพ่ั�อป้องกันความผิดพัลัาดในการเก็บข้อม้ลั	

จึังเก็บจัำานวน	300	คน	ได้แบบสอบถามท่�สมบ้รณ์์จัำานวน	276	ฉบับ	คิดเป็นร้อยลัะ	92

	 ตัวแปริที�ใช้ิในการิวิจัย

	 1.	ตัวแปรแรงจ้ังใจัในการปฏบัิติงาน	ม่	15	ด้าน	ได้แก่	การยอมรับนับถ่อ	ความสำาเร็จัของงาน	ลัักษณ์ะงาน

ท่�ปฏิบัติ	ความกา้วหัน้า	ความรบัผิดชุอบ	เงินเด่อน	นโยบายแลัะการบรหิัารความสมัพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้ใ้ต้บังคับ

บัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	ความมั�นคงในงาน	สภาพัการทำางาน	การปกครองบังคับบัญชุา	โอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้า

ในอนาคต	ความเป็นอย้่ส่วนตัว	สถานะของอาชุ่พั	แลัะ	สวัสดิการ

	 2.	ตัวแปรประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	ได้แก่	คุณ์ภาพั	ปริมาณ์งาน	เวลัา	แลัะความคุ้มค่า
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	 เครืิ�อุงมื้อุที�ใช้ิริวบุริวม้ข้์อุมู้ล

	 การวิจััยครั�งน่�	 ใชุ้แบบสอบถาม	 โดยคำานวณ์หัาค่า	 IOC	 แล้ัวนำาไปทดลัองกับบุคลัากรท่�ปฏิบัติงานภาย	

ในองคก์รปกครองสว่นท้องถิ�นในเขตอำาเภออทุุมพัรพิัสัย	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	ซึี�งใกล้ัเค่ยงกับกลุ่ัมตัวอยา่ง	แลัะวเิคราะหั์

หัาความเชุ่�อมั�นของเคร่�องม่อในการวิจััยทั�งฉบับ	 เพ่ั�อประเมินว่าเคร่�องม่อในการวิจััยแต่ลัะด้านม่คุณ์ภาพัท่�จัะนำา	

ไปใชุ้ได้หัร่อไม่	แล้ัวใชุ้เป็นเคร่�องม่อในการเก็บรวบรวมข้อม้ลั	โดยจััดลัำาดับ	เน่�อหัา	ออกเป็น	4	ตอน	ได้แก่

	 ตอนท่�	1	แบบสอบถามเก่�ยวกับข้อม้ลัทั�วไปของผ้้ตอบแบบสอบถาม	จัำาแนกตาม	เพัศั	อายุ	ระดับการศึักษา	

อายุงาน	แลัะตำาแหัน่งงาน	จัำานวน	5	ข้อ

	 ตอนท่�	2	แบบสอบถามเก่�ยวกับแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงาน	จัำานวน	75	ข้อ

	 ตอนท่�	3	แบบสอบถามเก่�ยวกับประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	จัำานวน	20	ข้อ

	 ตอนท่�	4	ข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามท่�ม่ลัักษณ์ะเป็นข้อความปลัายเปิด	เพ่ั�อให้ัผ้้ตอบแบบสอบถามได้

แสดงความคิดเห็ันแลัะข้อเสนอแนะอ่�น	ๆ	เพ่ั�อใชุ้ประกอบในงานวิจััย

	 วิธีริวบุริวม้ข้์อุมู้ลและสุถิติที�ใช้ิในการิวิเคริาะห์

	 1.	แจักแบบสอบถามแก่ผ้้ใชุ้บริการ	จัำานวน	300	คน

	 2.	ผ้้วิจััยนำาแบบสอบถามท่�ทำาการเก็บรวบรวมข้อม้ลั	 ตรวจัสอบความถ้กต้องแลัะคัดเล่ัอกแบบสอบถาม	

ท่�ม่ความสมบ้รณ์์ไว้เพ่ั�อทำาการหัาค่าร้อยลัะ	(Percentage)	ค่าเฉล่ั�ย	(Mean)	ค่าส่วนเบ่�ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviations)	แลัะวิเคราะห์ัถดถอยเชิุงพัหุัค้ณ์	(Multiple	regression	analysis)	โดยใชุ้วิธ่	Enter	แลัะวิธ่	Stepwise

การิวิเคริาะห์ข้์อุมู้ล

	 ผ้้ตอบแบบสอบถามทั�งหัมด	 171	 คน	 จัำาแนกตามปัจัจััยส่วนบุคคลั	 เพัศัหัญิง	 ร้อยลัะ	 58.3	 เพัศัชุาย	

ร้อยลัะ	41.7	โดยส่วนใหัญ่ม่อายุอย้่ในชุ่วง	31	-	40	ปี	ร้อยลัะ	42.4	รองลังมาค่อ	41	-	50	ปี	ร้อยลัะ	34.1,	21	-	30	

ปี	 ร้อยลัะ	 17.0	 แลัะ	 51	 -	 60	 ปี	 ร้อยลัะ	 6.5	 ม่การศึักษาระดับปริญญาตร่	 ร้อยลัะ	 60.1	 รองลังมาค่อ	 ตำ�ากว่า	

ปริญญาตร่	 ร้อยลัะ	 21.0	 แลัะ	 ส้งกกว่าปริญญาตร่	 ร้อยลัะ	 18.8	 ม่อายุงาน	 มากกว่า	 6	 ปีขึ�นไป	 ร้อยลัะ	 50.7	

รองลังมาค่อ	1	-	6	ปี	ร้อยลัะ	37.7	แลัะน้อยกว่า	1	ปี	ร้อยลัะ	12.0	แลัะตำาแหัน่งงาน	พันักงานจ้ัาง	ร้อยลัะ	41.7	

รองลังมาค่อ	วิชุาการ/นักวิชุาการ	ร้อยลัะ	26.4,	ทั�วไป/เจ้ัาพันักงาน	ร้อยลัะ	20.7	แลัะอำานวยการท้องถิ�น	ร้อยลัะ	

11.2

ตาริางที� 1	สรุปค่าเฉล่ั�ยแลัะส่วนเบ่�ยงเบนมาตรฐานของแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กร	

	 ปกครองส่วนท้องถิ�น	ในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	

ปัจจัยด้ีานแริงจูงใจในการิปฏิบัุติงาน
ริะดัีบุความ้สุำาคัญ

 Χ— S แปลความ้หม้าย

1.	ด้านการยอมรับนับถ่อ	 3.60 .74 มาก

2.	ด้านความสำาเร็จัของงาน	 3.87 .64 มาก

3.	ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 3.86 .62 มาก

4.	ด้านความก้าวหัน้า	 3.60 .73 มาก

5.	ด้านความรับผิดชุอบ	 3.80 .63 มาก
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ตาริางที� 1	สรุปค่าเฉล่ั�ยแลัะส่วนเบ่�ยงเบนมาตรฐานของแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กร	

	 ปกครองส่วนท้องถิ�น	ในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	(ต่อ)

ปัจจัยด้ีานแริงจูงใจในการิปฏิบัุติงาน
ริะดัีบุความ้สุำาคัญ

 Χ— S แปลความ้หม้าย

6.	ด้านเงินเด่อน	 3.40 .76 ปานกลัาง

7.	ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	 3.63 .71 มาก

8.	ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	

	 เพ่ั�อนร่วมงาน	

3.72 .68 มาก

9.	ด้านความมั�นคงในงาน	 3.71 .88 มาก

10.	ด้านสภาพัการทำางาน	 3.65 .73 มาก

11.	ด้านการปกครองบังคับบัญชุา	 3.62 .77 มาก

12.	ด้านโอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	 3.57 .72 มาก

13.	ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว	 3.57 .67 มาก

14.	ด้านสถานะของอาชุ่พั	 3.81 .71 มาก

15.	ด้านสวัสดิการ	 3.62 .77 มาก

	 จัากตารางท่�	 1	 พับว่า	 ค่าเฉล่ั�ยแลัะส่วนเบ่�ยงเบนมาตรฐานของแรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานของบุคลัากร

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 โดยใชุ้มาตรส่วนประมาณ์ค่า	 (Rating	

Scale)	 ของลิัเคอร์ด	 อย้่ในระดับมาก	 เร่ยงจัากมากไปหัาน้อย	 ได้แก่	 ด้านความสำาเร็จัของงาน	 อย้่ในระดับมาก	

(Χ—	=	3.87)	ดา้นลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	อย้ใ่นระดบัมาก	(Χ—	=	3.86)	ดา้นสถานะของอาชุ่พั	อย้ใ่นระดับมาก	(Χ—	=3.81)	

ด้านความรับผิดชุอบ	 อย้่ในระดับมาก	 (Χ—	 =	 3.80)	 ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	

เพ่ั�อนร่วมงาน	 อย้่ในระดับมาก	 (Χ—	 =	 3.72)	 ด้านความมั�นคงในงาน	 อย้่ในระดับมาก	 (Χ—	 =	 3.71)	 ด้านสภาพั	

การทำางาน	อย้่ในระดับมาก	(Χ—	=	3.65)	ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	อย้่ในระดับมาก	(Χ—	=	3.63)	ด้านการปกครอง

บังคับบัญชุา	 อย้่ในระดับมาก	 (Χ—	 =	 3.62)	 ด้านสวัสดิการ	 อย้่ในระดับมาก	 (Χ—	 =	 3.62)	 ด้านการยอมรับนับถ่อ	

อย้่ในระดับมาก	(Χ—	=	3.60)	ด้านความก้าวหัน้า	อย้ใ่นระดับมาก	(Χ—	=	3.60)	ด้านโอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้า

ในอนาคต	อย้่ในระดับมาก	(Χ—	=	3.57)	ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว	อย้่ในระดับมาก	(Χ—	=	3.57)	แลัะด้านเงินเด่อน	

อย้่ในระดับปานกลัาง	(Χ—	=	3.40)	ตามลัำาดับ
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ตาริางที� 2	 ค่าเฉล่ั�ยแลัะส่วนเบ่�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กร	

	 ปกครองส่วนท้องถิ�น	ในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	

ปัจจัยด้ีานปริะสิุทธิภัาพในการิปฏิบัุติงาน
ริะดัีบุความ้สุำาคัญ

 Χ— S แปลความ้หม้าย

1.	ด้านคุณ์ภาพั 3.74 .64 มาก

2.	ด้านปริมาณ์งาน 3.73 .62 มาก

3.	ด้านเวลัา 3.83 .62 มาก

4.	ด้านความคุ้มค่า 3.72 .63 มาก

	 จัากตารางท่�	2	พับว่า	ค่าเฉล่ั�ยแลัะส่วนเบ่�ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากร

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	เร่ยงจัากมากไปหัาน้อย	ได้แก่	ด้านเวลัา	

(Χ—	=	3.83)	ด้านคุณ์ภาพั	(Χ—	=	3.74)	ด้านปริมาณ์งาน	(Χ—	=	3.73)	แลัะด้านความคุ้มค่า	(Χ—	=	3.72)	ตามลัำาดับ

ตาริางที� 3	ผลัการวิเคราะห์ัถดถอยพัหุัค้ณ์	โดยใชุ้วิธ่การนำาเข้าตัวแปรทั�งหัมด	Enter	Selection	(n=276)	

ตัวพยากริณ์์ VIF B Beta t p

1.	 ด้านการยอมรับนับถ่อ 1.90 .03 .05 .89 .38

2.	 ด้านความสำาเร็จัของงาน 2.81 .12 .14 2.34* .02

3.	 ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ 2.34 .11 .13 2.25* .03

4.	 ด้านความก้าวหัน้า 3.54 -.09 -.11 -1.64 .10

5.	 ด้านความรับผิดชุอบ 3.10 .06 .07 1.00 .32

6.	 ด้านเงินเด่อน 2.36 -.04 -.06 -1.05 .29

7.	 ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร 3.24 .12 .15 2.28* .02

8.	 ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา		
	 เพ่ั�อนร่วมงาน

2.75 .15 .19 3.07** .00

9.	 ด้านความมั�นคงในงาน 2.09 -.01 -.02 -.30 .76

10.	ด้านสภาพัการทำางาน 2.19 .13 .17 3.16** .00

11.	ด้านการปกครองบังคับบัญชุา 3.41 .04 .05 .79 .43

12.	ด้านโอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต 3.55 .00 .00 .05 .96

13.	ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว 2.39 .08 .09 1.63 .10

14.	ด้านสถานะของอาชุ่พั 2.89 .08 .11 1.72 .09

15.	ด้านสวัสดิการ 2.52 .04 .06 .98 .33

Constant	=	.62	 R	=	.81	 R2	=	.65
R2

adj	=	.63	 F=	32.03**	 Sig	F	=	.01

**	หัมายถึง	ม่นัยสำาคัญทางสถิติท่�ม่ระดับ	.01
*	หัมายถึง	ม่นัยสำาคัญทางสถิติท่�ม่ระดับ	.05
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	 จัากตารางท่�	3	พับว่า	การวิเคราะห์ัการถดถอยเชิุงพัหุัค้ณ์	โดยวิธ่	Enter	เพ่ั�อการพัยากรณ์์แรงจ้ังใจัในการ

ปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 ด้วยตัวแปร

พัยากรณ์์	15	ตัว	ค่อ	ด้านการยอมรับนับถ่อ	ด้านความสำาเร็จัของงาน	ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	ด้านความก้าวหัน้า	

ด้านความรบัผิดชุอบ	ดา้นเงินเด่อน	ด้านนโยบายแลัะการบรหิัาร	ด้านความสมัพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	

เพ่ั�อนร่วมงาน	 ด้านความมั�นคงในงาน	 ด้านสภาพัการทำางาน	 ด้านการปกครองบังคับบัญชุา	 ด้านโอกาสท่�จัะได้รับ

ความก้าวหัน้าในอนาคต	 ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว	 ด้านสถานะของอาชุ่พั	 แลัะด้านสวัสดิการ	 ม่ตัวแปรตาม	

ค่อ	 ประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	 พับว่า	 แรงจ้ังใจัด้านความสำาเร็จัของงาน	 ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	

ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	ด้านความมั�นคงในงาน	แลัะด้านสภาพัการทำางาน	

ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	 โดยม่ค่าสัมประสิทธิ�สหัสัมพัันธ์ระหัว่างตัวแปรอิสระ	 แลัะตัวแปรตามม่ค่าเท่ากับ	 .81	 (R	 =	 .81)	 แลัะ

สามารถรว่มกันพัยากรณ์์ประสทิธิภาพัในการปฏบัิติงานของบุคลัากรภายในองคก์รปกครองสว่นท้องถิ�นในเขตอำาเภอ

ราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ	ได้ร้อยลัะ	65	

ตาริางที� 4	การวิเคราะห์ัถดถอยพัหุัค้ณ์	โดยใชุ้วิธ่	Stepwise	(n=276)	

ตัวพยากริณ์์ VIF B Beta t p

1.	ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	
	 เพ่ั�อนร่วมงาน

2.49 .15 .19 3.22** .00

2.	ด้านความสำาเร็จัของงาน 2.18 .15 .18 3.38** .00

3.	ด้านสภาพัการทำางาน 1.82 .16 .21 4.16** .00

4.	ด้านสถานะของอาชุ่พั 2.18 .14 .18 3.29** .00

5.	ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร 2.73 .10 .13 2.17* .03

6.	ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ 1.79 .09 .10 2.11* .03

Constant	=	.73	 R	=	.80	 R2	=	.64
R2

adj	=	.63	 F=	78.25	 Sig	F	=	.01

**	หัมายถึง	ม่นัยสำาคัญทางสถิติท่�ม่ระดับ	.01

*	หัมายถึง	ม่นัยสำาคัญทางสถิติท่�ม่ระดับ	.05

	 จัากตารางท่�	 4	 พับว่า	 ผลัการวิเคราะหั์ถดถอยพัหุัค้ณ์	 โดยวิธ่	 Stepwise	 เพ่ั�อการพัยากรณ์์แรงจ้ังใจั	

ในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	

ด้วยตัวแปรอิสระ	15	ตัว	ค่อ	ด้านการยอมรับนับถ่อ	ด้านความสำาเร็จัของงาน	ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	ด้านความ

ก้าวหัน้า	ด้านความรับผิดชุอบ	ด้านเงินเด่อน	ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้

บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	ด้านความมั�นคงในงาน	ด้านสภาพัการทำางาน	ด้านการปกครองบังคับบัญชุา	ด้านโอกาส

ท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว	ด้านสถานะของอาชุ่พั	แลัะด้านสวัสดิการ	ตัวแปรตาม	

ค่อ	 ประสิทธิภาพั	 ในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	 พับว่า	 ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	 เพ่ั�อนร่วมงาน	 ด้านความสำาเร็จัของงาน	
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ด้านสภาพัการทำางาน	 ด้านสถานะของอาชุ่พั	 ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	 แลัะด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 สามารถ

ร่วมกันทำานายแรงจ้ังใจั	ในการปฏิบัติงานของบคุลัากรภายในองคก์รปกครองสว่นท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	ได้ร้อยลัะ	63	(R2
adj	=	.63)	ม่นัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดับ	.01	ม่ค่าสัมประสิทธิ�สหัสัมพัันธ์พัหุัค้ณ์	เท่ากับ	

.80	(R	=	.80)

	

สุรุิปผลการิวิจัย

	 แรงจ้ังใจัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	ทั�ง	15	 ด้าน	ผลัการวิจััยพับว่าม่เพ่ัยง	6	 ด้าน	ได้แก่	 ด้านความสำาเร็จัของงาน	ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	

ด้านนโยบาย	แลัะการบริหัาร	ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	ด้านความมั�นคง

ในงาน	 แลัะด้านสภาพัการทำางาน	 ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	จัังหัวัดศัร่สะเกษ

อุภิัปริายผลการิวิจัย

	 จัากผลัการวิจััยแรงจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	จัากแรงจ้ังใจั	 15	 ด้าน	พับว่า	 ม่แรงจ้ังใจัเพ่ัยง	 6	 ด้านท่�ส่งผลั	

ต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 1)	 ด้านสภาพัการทำางาน	 2)	 ด้านความสำาเร็จัของงาน	 3)	 ด้านสถานะ	

ของอาชุ่พั	4)	ด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	5)	ด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	

แลัะ	6)	ด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	โดยม่รายลัะเอ่ยดในการอภิปรายดังน่�

	 1)	แรงจ้ังใจัด้านสภาพัการทำางาน	 พับว่า	 สถานท่�ทำางานม่พ่ั�นท่�เพ่ัยงพัอในการปฏิบัติงาน	 ม่อุณ์หัภ้มิ	

ท่�เหัมาะสม	ไม่ม่สารเคม่ท่�เป็นอันตรายต่อร่างกาย	หัร่อสารปนเป้�อนอย้ใ่นอากาศั	ม่แสงสว่างท่�เพ่ัยงพัอต่อการทำางาน	

ไม่ม่เส่ยงรบกวนจันก่อให้ัเกิดผลัเส่ยต่อการทำางาน	บรรยากาศัในการปฏิบัติงาน	ม่ลัักษณ์ะเป็นประชุาธิปไตย	อุปกรณ์์

เคร่�องใชุ้ท่�จัำาเป็นในการปฏิบัติงานม่คุณ์ภาพัเพ่ัยงพัอต่อการทำางาน	 แลัะพ่ั�นท่�ใชุ้สอยในหัน่วยงานม่ความเหัมาะสม

กับจัำานวนผ้้ปฏิบัติงานแลัะปริมาณ์งาน	 สอดคล้ัองกับงานวิจััยของ	 ขวัญชุ่วา	 พัันธ์ภ้โต	 (2560)	 ได้ศึักษาเร่�อง	

ความสัมพัันธ์ระหัว่างแรงจ้ังใจักับประสิทธิภาพัการปฏิบัติงานของพันักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจัังหัวัด

ประจัวบค่ร่ขนัธ์	พับว่า	แรงจ้ังใจัด้านสภาพัในการทำางานสง่ผลัต่อประสทิธิภาพัในการปฏบัิติงานของพันกังานธนาคาร

กสิกรไทยในเขตจัังหัวัดประจัวบค่ร่ขันธ์	แลัะยังสอดคล้ัองกับ	เพ็ัญรุ่ง	แก้วทอง	(2559)	ได้ศึักษาเร่�องความสัมพัันธ์

แรงจ้ังใจักับประสิทธิผลัในการปฏิบัติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยุติธรรม:	 กรณ่์ศึักษา	 ศัาลัอุทธรณ์์ภาค	 1	พับว่า	

ด้านสภาพัแวดล้ัอมการทำางาน	 ม่ความสัมพัันธ์กับประสิทธิผลัของการปฏิบัติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยุติธรรม	

ในระดับส้งทุกด้าน	เชุ่นเด่ยวกับ	Bawa	(2017)	ท่�ศึักษาเร่�อง	ความสัมพัันธ์ระหัว่างแรงจ้ังใจัของล้ักจ้ัาง	(Employee	

motivation)	แลัะผลิัตภาพัขององค์การ	 (Organizational	productivity)	 ในประเทศัไนจ่ัเร่ย	ปาก่สถาน	 อังกฤษ	

ศัร่ลัังกา	แลัะสหัรฐัอเมรกิา	พับวา่	สภาพัแวดลัอ้มในการทำางาน	(Conducing	working	environment)	ม่สว่นสำาคัญ

ในการเสริมแรงจ้ังใจั	ความพึังพัอใจัในการทำางาน	แลัะส่งผลัต่อผลิัตภาพัท่�ส้งขึ�นในท่�สุด

	 2)	แรงจ้ังใจัด้านความสำาเร็จัของงาน	พับว่า	 การท่�บุคลัากรม่ความภาคภ้มิใจัในผลังานท่�ได้รับมอบหัมาย	

จันประสบความสำาเร็จัตามเป้าหัมายขององค์กร	แลัะร้้สึกเป็นส่วนหันึ�งท่�ทำาให้ังานของหัน่วยงานประสบความสำาเร็จั	

ตลัอดจันองค์กร	 ให้ัการส่งเสริม	 สนับสนุนในการทำางานของบุคลัากรอย่างสมำ�าเสมอ	 ทำาให้ับุคลัากรสามารถแก้ไข

ปัญหัาต่าง	ๆ	 ท่�เกิดขึ�นในการปฏิบัติงานสำาเร็จัลุัล่ัวงด้วยด่	 ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานอย่างม่นัยสำาคัญ

ทางสถิติ	สอดคล้ัองกับ	ปว่ณ์รัตน์	สิงหัภิวัฒน์	(2557)	ท่�ศึักษาเร่�องแรงจ้ังใจัท่�ม่ผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	
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ของบุคลัากรในสังกัดอาชุ่วศึักษาจัังหัวัดลัำาปาง	พับว่า	แรงจ้ังใจัด้านความต้องการความสำาเร็จั	ม่ผลัต่อประสิทธิภาพั

ในการปฏิบัติงานของบุคลัากรในสังกัดอาชุ่วศึักษาจัังหัวัดลัำาปาง	 แลัะยังสอดคล้ัองกับ	 เพ็ัญรุ่ง	 แก้วทอง	 (2559)	

ได้ศึักษาเร่�อง	แรงจ้ังใจักับประสิทธิผลั	ในการปฏิบัติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยุติธรรม:	กรณ่์ศึักษา	ศัาลัอุทธรณ์์

ภาค	1	พับว่า	แรงจ้ังใจัด้านความสำาเร็จัในงาน	ม่ความสัมพัันธ์กับประสิทธิผลัของการปฏิบัติงานในระดับส้งอย่างม่

นัยสำาคัญทางสถิติท่�ระดับ	.01

	 3)	แรงจ้ังใจัด้านสถานะของอาชุ่พั	 พับว่า	 งานท่�ทำาเป็นงานท่�ม่เก่ยรติแลัะศัักดิ�ศัร่	 องค์กรเป็นท่�ยอมรับ	

ของสังคม	 บุคลัากรม่ความภ้มิใจัท่�ได้ทำางานในองค์กรน่�	 การเป็นท่�ร้้จัักของสังคมแลัะความมั�นคงขององค์กรส่งผลั	

ต่อประสิทธิภาพั	 ในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัด

ศัร่สะเกษ	 สอดคล้ัองกับงานวิจััยของขวัญชุ่วา	 พัันธ์ภ้โต	 (2560)	 ได้ศึักษาเร่�อง	 ความสัมพัันธ์ระหัว่างแรงจ้ังใจั	

กับประสิทธิภาพั	การปฏิบัติงานของพันักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจัังหัวัดประจัวบค่ร่ขันธ์	พับว่า	แรงจ้ังใจัด้าน

สถานะทางอาชุ่พั	 ม่ความสัมพัันธ์กับประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของพันักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจัังหัวัด

ประจัวบค่ร่ขันธ์	อย่างม่นัยสำาคัญ

	 4)	แรงจ้ังใจัด้านความสัมพัันธ์กับผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	เพ่ั�อนร่วมงาน	พับว่า	บุคลัากรสามารถ

ทำางานร่วมกันได้อย่างไม่ม่เง่�อนไขหัร่อไม่ม่ปัญหัา	แลัะการได้รับความชุ่วยเหัล่ัอ	คำาแนะนำาจัากเพ่ั�อนร่วมงาน	ได้รับ

การสนับสนุน	ในทุก	ๆ 	ด้าน	จัากผ้้บังคับบัญชุาเป็นอย่างด่	ผ้้บังคับบัญชุาปฏิบัติด้วยความยุติธรรม	แลัะเท่าเท่ยมกัน	

ตลัอดจันบุคลัากรไม่ม่การแบ่งพัรรคแบ่งพัวก	แลัะม่ความสามัคค่ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากร

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตอำาเภอราษ่ไศัลั	 จัังหัวัดศัร่สะเกษ	 สอดคล้ัองกับงานวิจััยของ	 เกศัณ์รินทร์	

งามเลิัศั	 (2559)	 ท่�ศึักษาเร่�อง	 แรงจ้ังใจัท่�ม่ผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของพันักงาน	แลัะล้ักจ้ัาง	องค์การ

คลัังสินค้า	พับว่า	ด้านความสัมพัันธ์	กับเพ่ั�อนร่วมงาน	ม่ผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของพันักงาน	แลัะล้ักจ้ัาง	

องค์การคลัังสินค้า	แลัะยงัสอดคล้ัองกับ	ณั์ฐวัตร	เป็งวันปล้ัก	(2560)	ได้ศึักษาเร่�อง	ปัจัจััยจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพั

ในการทำางาน	ของข้าราชุการทหัารประจัำา	สังกัดกองพัันทหัารราบท่�	1	กรมทหัารราบท่�	7	พับว่า	ด้านความสัมพัันธ์

กับผ้้บังคับบัญชุา	 ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการทำางานของข้าราชุการทหัารประจัำา	 สังกัดกองพัันทหัารราบท่�	 1	

กรมทหัารราบท่�	7	เชุ่นเด่ยวกับ	เพ็ัญรุ่ง	แก้วทอง	(2559)	ท่�ศึักษาเร่�องแรงจ้ังใจักับประสิทธิผลัในการปฏิบัติงานของ

เจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยุติธรรม:	 กรณ่์ศึักษา	 ศัาลัอุทธรณ์์ภาค	 1	 พับว่า	 แรงจ้ังใจัด้านความสัมพัันธ์ระหัว่างบุคคลั	

ม่ความสัมพัันธ์กับประสิทธิผลัในการปฏิบัติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยุติธรรมในระดับส้งทุกด้าน

	 5)	แรงจ้ังใจัด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	พับว่า	การบริหัารงานม่ความย่ดหัยุ่น	องค์กรม่การแจ้ังให้ัทราบ

ถึงนโยบาย	 กฎีระเบ่ยบ	 วิสัยทัศัน์	 พัันธกิจัขององค์กร	 นโยบายการบริหัารองค์กรม่ความเป็นธรรมต่อเจ้ัาหัน้าท่�	

ทุกฝ่ีายแลัะทกุระดับ	ในหันว่ยงาน	นโยบาย	กฎีระเบ่ยบ	ข้อบังคับ	ม่ความเหัมาะสม	แลัะเอ่�อประโยชุน์ต่อการทำางาน

ของบุคลัากร	 แลัะการกระจัายงาน	 มอบหัมายหัน้าท่�	 ม่ความเสมอภาค	 ชุัดเจัน	 เหัมาะสมกับตำาแหัน่งงานของ	

แต่ลัะคน	 สอดคล้ัองกับงานวิจััยของ	 เกศัณ์รินทร์	 งามเลิัศั	 (2559)	 ได้ศึักษาเร่�อง	 แรงจ้ังใจัท่�ม่ผลัต่อประสิทธิภาพั	

ในการปฏิบัติงานของพันักงาน	 แลัะล้ักจ้ัาง	 องค์การคลัังสินค้า	 พับว่า	 แรงจ้ังใจัด้านนโยบายแลัะการบริหัาร	 ม่ผลั	

ต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของพันักงาน	 แลัะล้ักจ้ัาง	 องค์การคลัังสินค้า	 แลัะยังสอดคล้ัองกับ	 ขวัญชุ่วา	

พัันธ์ภ้โต	(2560)	ได้ศึักษาเร่�อง	ความสัมพัันธ์ระหัว่างแรงจ้ังใจักับประสิทธิภาพัการปฏิบัติงานของพันักงานธนาคาร

กสิกรไทยในเขตจัังหัวัดประจัวบค่ร่ขันธ์	 พับว่า	 ด้านนโยบายการบริหัาร	 ม่ความสัมพัันธ์กับประสิทธิภาพัในการ	

ปฏิบัติงานของพันักงานธนาคารกสิกรไทยในเขตจัังหัวัดประจัวบค่ร่ขันธ์	เชุ่นเด่ยวกับเพ็ัญรุ่ง	แก้วทอง	(2559)	ท่�ศึักษา

เร่�องแรงจ้ังใจักับประสิทธิผลัในการปฏิบัติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยุติธรรม:	 กรณ่์ศึักษา	 ศัาลัอุทธรณ์์ภาค	 1	

พับว่า	 ด้านนโยบายแลัะการบริหัารงาน	 ม่ความสัมพัันธ์กับประสิทธิผลัในการปฏิบัติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการ	

ศัาลัยุติธรรมในระดับส้งทุกด้าน
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	 6)	แรงจ้ังใจัด้านลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 พับว่า	 งานท่�ทำาม่ความสำาคัญต่อหัน่วยงานเปิดโอกาสใหั้บุคลัากร	

ได้พััฒนาศัักยภาพัของตนเอง	 ได้ใชุ้ความคิดริเริ�มสร้างสรรค์	 เป็นตำาแหัน่งงานท่�ตรงกับความร้้ความสามารถ	

แลัะประสบการณ์์ของบุคลัากร	แลัะองค์กรม่การแบ่งหัน้าท่�ความรับผิดชุอบอย่างชัุดเจัน	สอดคล้ัองกับงานวิจััยของ	

ณั์ฐวัตร	 เป็งวันปล้ัก	 (2560)	 ได้ศึักษาเร่�องปัจัจััยจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการทำางาน	 ของข้าราชุการทหัาร

ประจัำาสังกัดกองพัันทหัารราบท่�	1	กรมทหัารราบท่�	7	พับว่า	แรงจ้ังใจัด้านลัักษณ์ะงาน	ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการ

ทำางานของข้าราชุการทหัารประจัำา	 สังกัดกองพัันทหัารราบท่�	 1	 กรมทหัารราบท่�	 7	 แลัะยังสอดคลั้องกับเพ็ัญรุ่ง	

แก้วทอง	(2559)	ได้ศึักษาเร่�อง	แรงจ้ังใจักับประสิทธิผลัในการปฏบัิติงานของเจ้ัาหัน้าท่�ธุรการศัาลัยติุธรรม	กรณ่์ศึักษา	

ศัาลัอุทธรณ์์ภาค	1	เชุ่นเด่ยวกับ	Aibievi	(2014)	ท่�ศึักษาเก่�ยวกับความสำาคัญของการฝึีกอบรมในฐานะท่�เป็นหันึ�งใน

เคร่�องม่อขององค์การในการเพิั�มประสิทธิภาพัในการทำางาน	 โดยเก็บข้อม้ลัจัากพันักงานสายสนับสนุน	 (Non-	

academic	 staff)	 ของมหัาวิทยาลััยเบนิน	 (University	of	 Benin)	ประเทศัไนจ่ัเร่ย	 ผลัการศึักษาพับว่า	การเปิด

โอกาสให้ับุคลัากรได้ม่การพััฒนาศัักยภาพัของตนเอง	โดยการสนับสนุนให้ัได้รับการฝึีกอบรม	ทำาให้ัพันักงานท่�ได้รับ

การฝีึกอบรมแลั้วม่ความตั�งใจั	 ทุ่มเทใหั้กับการทำางานมากกว่าพันักงานท่�ไม่ได้รับการฝีึกอมรม	 แลัะยังพับว่า	

การฝึีกอบรมนำาไปส่้การเพิั�มขึ�นของผลิัตภาพัของแรงงาน	(Productivity)

ข้์อุเสุนอุแนะ

	 ข้์อุเสุนอุแนะในการินำาผลการิวิจัยไปใช้ิ 

	 1.	แรงจ้ังใจัด้านความสำาเร็จัของงาน	 ลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 นโยบายแลัะการบริหัาร	 ความสัมพัันธ์กับ	

ผ้้บังคับบัญชุา	 ผ้้ใต้บังคับบัญชุา	 เพ่ั�อนร่วมงาน	 ความมั�นคงในงาน	 แลัะสภาพัการทำางาน	 ส่งผลัต่อประสิทธิภาพั	

ในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น	ดังนั�น	องค์ควรให้ัความสำาคัญแลัะส่งเสริมแรงจ้ังใจั

ด้านดังกล่ัาวเป็นอันดับแรก	 อาทิเชุ่น	 ลัักษณ์ะงานท่�ปฏิบัติ	 เม่�อองค์กรกำาหันดให้ับุคลัากรได้รับงานตรงตาม	

กับความถนัด	ทำาให้ัม่ความร้้	ความสามารถชัุดเจันในหัน้าท่�นั�น	ๆ	ทำาให้ัคุณ์ภาพังานท่�ได้รับม่ประสิทธิภาพัเพิั�มขึ�น

	 2.	จัากผลัการวิจััย	พับว่า	ด้านการยอมรับนับถ่อ	ความก้าวหัน้า	ความรับผิดชุอบ	เงินเด่อน	การปกครอง

บังคับบัญชุา	 โอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	 ความเป็นอย้่ส่วนตัว	 สถานะของอาชุ่พั	 แลัะสวัสดิการ	

ไม่ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นทุกด้าน	 ดังนั�น	 องค์กร	

ควรสร้างแรงจ้ังใจัให้ับุคลัากรม่ส่วนร่วมในการชุ่วยกัน	 ให้ัความสำาคัญทั�งในด้านการทำางาน	 ด้านความก้าวหัน้า	

ในตำาแหัน่งงาน	ด้านความเป็นอย้ส่่วนตัว	รวมทั�งด้านสวัสดิการของบุคลัากรท่�พึังจัะได้รับ	โดยนำาความร้้	ความสามารถ

ท่�ม่มาปรับใชุ้ให้ัเกิดประสิทธิภาพัมากท่�สุด	แลัะใชุ้ทรัพัยากรได้อย่างคุ้มค่า	ภายใต้งบประมาณ์ขององค์กร

	 3.	จัากปัจัจััยด้านสภาพัการทำางาน	 เป็นปัจัจััยท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานโดยรวมแล้ัว	

องคก์รควรสรา้งบรรยากาศัท่�ด่ในการทำางาน	จัะชุว่ยใหัพ้ันักงานสามารถทำางานไดม่้ประสิทธิภาพัมากขึ�น	โดยประกอบ

ขึ�นจัากหัลัาย	ๆ	ปัจัจััย	ไม่ว่าจัะเป็น	การสร้างท่�ทำางานให้ัน่าทำางาน	การสร้างความรักในงานท่�ทำา	การสร้างสรรค์วิธ่

การทำางานแบบใหัม่	 การสร้างมิตรภาพัในท่�ทำางาน	 ตลัอดจันการสร้างทัศันคติการทำางานคิดบวก	 ซึี�งองค์กร	

ควรตระหันักอย้่เสมอว่าบุคลัากรม่ทางเล่ัอกใหัม่อย้เ่สมอเม่�อม่แรงจ้ังใจัท่�ด่กว่า	

	 4.	จัากปัจัจััยด้านความสำาเร็จัของงาน	 ซึี�งเป็นอ่กปัจัจััยหันึ�งท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงาน	

บุคลัากรม่ความรับผิดชุอบต่อหัน้าท่�ของตนเองมาก	แลัะตั�งใจัปฏิบัติงานจันแล้ัวเสร็จัด้วยความเต็มใจั	ดังนั�น	องค์กร

ควรรักษาระดับแรงจ้ังใจัให้ัส้งอย้เ่สมอเพ่ั�อเป็นแรงจ้ังใจับุคลัากรท่�ม่ประสิทธิภาพัให้ัดำารงอย้่กับองค์กรต่อไป

	 5.	ผ้้บังคับบัญชุาควรสร้างระบบโครงสร้างท่�แสดงความชัุดเจันให้ับุคลัากรได้เห็ันความก้าวหัน้าในสายงาน	

แลัะแจ้ังให้ับคุลัากรได้ทราบโดยทั�วกัน	ทั�งน่�เพ่ั�อเป็นแรงจ้ังใจัของบุคลัากรให้ัเห็ันโอกาสความก้าวหัน้าในตำาแหัน่งงาน

ว่าการทำางานในองค์กรจัะม่ความก้าวหัน้าได้มากน้อยเพ่ัยงใด
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	 6.	ผ้้บังคับบัญชุาควรม่นโยบายด้านค่าตอบแทนแลัะสวัสดิการให้ัเหัมาะสมกับงานท่�ได้รับมอบหัมาย	

เพ่ั�อให้ับุคลัากรร้้สึกว่าองค์กรเห็ันคุณ์ค่าของบุคลัากรแลัะเป็นท่�พึั�งพิังของบุคลัากรได้	 จัำาปรารถนาท่�จัำาดำารง	

ความเป็นบุคลัากรขององค์กรตลัอดไป	

	 ข้์อุเสุนอุแนะในการิวิจัยครัิ�งต่อุไป 

	 1.	ควรศัึกษาเปร่ยบเท่ยบแรงจ้ังใจัท่�ส่งผลัต่อประสิทธิภาพัในการปฏิบัติงานของบุคลัากรภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ�นจัำาแนกตามตำาแหัน่งงาน	 เพ่ั�อทราบถึงสาเหัตุเบ่�องลึักของบุคลัากรแต่ลัะตำาแหัน่งงาน	 โดยท่�

ประเภทของงานท่�ต่างกันจัะม่ตัวชุ่�วัดท่�ต่างกัน	 จึังควรศึักษาในรายลัะเอ่ยดของแรงจ้ังใจัของบุคลัากรแต่ลัะกลุ่ัม	

หัร่อสายงาน

	 2.	ควรใชุ้วิธ่เก็บข้อม้ลัด้วยวิธ่อ่�นประกอบด้วย	 เชุ่น	 การสัมภาษณ์์	 เพ่ั�อนำาข้อม้ลัมาใชุ้ในการพััฒนา

ประสิทธิภาพัของบุคลัากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต่อไป

	 3.	ควรศัึกษาเพิั�มเติมในด้านการยอมรับนับถ่อ	 ด้านความก้าวหัน้า	 ด้านความรับผิดชุอบ	 ด้านเงินเด่อน	

ด้านการปกครองบังคับบัญชุา	 ด้านโอกาสท่�จัะได้รับความก้าวหัน้าในอนาคต	 ด้านความเป็นอย้่ส่วนตัว	 ด้านสถานะ

ของอาชุ่พั	แลัะด้านสวัสดิการ	เพ่ั�อเป็นแนวทางบริหัารปรับปรุงให้ัองค์กรม่ประสิทธิภาพัมากยิ�งขึ�น

กิตติกริริม้ปริะกาศ

	 งานวิจััยฉบับน่�สำาเร็จัได้อย่างสมบ้รณ์์ด้วยความอนุเคราะห์ัให้ัคำาปรึกษาจัาก	 รองศัาสตราจัารย์	 ดร.นลัิน่	

ทองประเสริฐ	ประธานคณ์ะกรรมการท่�ปรึกษาวิทยานิพันธ์	แลัะ	ผ้้ชุ่วยศัาสตราจัารย์	ดร.	อโณ์ทัย	หัาระสาร	กรรมการ

ท่�ปรึกษาวิทยานิพันธ์	 ท่�ได้ให้ัความกรุณ์าให้ัคำาปรึกษาแลัะเอาใจัใส่ตรวจัสอบวิทยานิพันธ์เพ่ั�อความสมบ้รณ์์	
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