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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับขวัญในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและเสริมสร้างขวัญในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 236 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) โดย
การท าตารางไขว้ (Cross Tabulation) ใช้สถิติ Chi-Square Tests ในการวิเคราะห์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
Gamma  

ผลการศึกษา พบว่า  ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ความพึงพอใจในการได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ความพึงพอใจในด้านผลตอบแทนในการท างาน และความ
พึงพอใจในความมั่นคงในงานอยู่ในระดับ “มาก” และขวัญในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ม่วงสามสิบ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ข้อ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงาน ความพึงพอใจในการได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี ความ
พึงพอใจในด้านผลตอบแทนในการท างาน และความพึงพอใจในความมั่นคงในงาน มีผลต่อขวัญในการท างานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 

 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัย  ขวัญก าลังใจในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



783 

 
 

Abstract 
The objectives of the study were to study the level of morale of officers working at sub-district 

administration organization in Muangsamsib district, Ubon Ratchathani province, to study factors affecting 
morale of officers working at sub-district administration organization in Muangsamsib district, Ubon 
Ratchathani province and to offer suggestions to improve morale of officers working at sub-district 
administration organization in Muangsamsib district, Ubon Ratchathani  province. The samples of this study 
were 236 officers working at sub-district administration organization in Muangsamsib district, Ubon 
Ratchathani province. The study was designed to utilize quantitative method and questionnaire to collect 
data. The statistics techniques were frequency, percentage, chi-square tests and correlation co efficiency 
of Gamma.  
 The study found that the officers’ satisfaction on human relations in the office, the officers’ on 
supervisor recognition, on progress in the placement, the on remuneration, and the on working stability 
were in high level. The study also found that morale of officers working at Tambon administration 
organization in Muangsamsib district, Ubon Ratchathani  province was in high level. The results of testing 5 
hypotheses can be concluded that the officers’ satisfaction on human relations in the office, on 
remuneration, and on working stability statistically affected morale of officers working at sub-district 
administration organization in Muangsamsib district , Ubon Ratchathani  province. 
 
Keywords: Factor/Morale of Officer 
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บทน ำ 
           ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้ าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพนั้ น  จ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์หรือคนเป็นองค์ประกอบส าคัญเพราะคน
เป็นผู้ปฏิบัติ งานทุกขั้นตอนของการบริหารถ้าได้คนมี
คุณธรรม มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีย่อมส่งผลให้
งานมีประสิทธิภาพสูงและที่ส าคัญถ้าผู้ปฏิบัติงานมีขวัญย่อม
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนตรงกันข้าม
ถ้าขาดขวัญงานที่ได้ย่อมขาดคุณภาพ  
 ขวัญก าลังใจ มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อความ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละคนขวัญ
หรือสภาพจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่ง
แสดงออกเป็นพฤติกรรมในลักษณะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
จะเป็นพลังผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจมีความสุข
มีความกระตือรือร้นอุทิศเวลาและแรงกายของตนที่จะ
ท างานด้วยความหวังและมั่นใจเป็นพลังที่จะผลักดันให้
คนท างานด้วยความตั้งใจกระตือรือร้นและด้วยความสมคัรใจ
หากองค์การหรือหน่วยงานใดมีสมาชิกท่ีมีขวัญในการท างาน
ต่ ากิจการต่างๆ ขององค์การนั้นย่อมไม่บรรลุเป้าหมายและ
อาจล้มเหลวไปในที่สุด ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะหาวิธีการให้สมาชิกในองค์การท างานด้วยความ
รับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างาน 
ท างานด้วยความสุข มีความรักภักดีองค์กรและยินดใีนการให้
ความร่วมมือกับองค์กร 
       การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการท างาน
ของพนักงานจึงมีความส าคัญทางการบริหารและในทาง
วิชาการในการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่ง
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในด้านปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจ
ในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื่องจากเป็น
องค์การที่ท าหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ความส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับประชาชนอย่างใกล้ชิด 
 
 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการน าไปปรับปรุงและ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การ
บริห ารส่ วนต าบลในเขตอ าเภอม่ วงสามสิบ  จั งหวัด
อุบลราชธานี 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร (Population)  ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้  คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
จ านวน 574 คน  
  กลุ่ มตั วอย่ าง (Sample) ขนาดของตั วอย่ าง 
(Sample Size) ในการหาขนาดของตัวอย่างนั้นใช้วิธีการ
ค านวณ โดยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ตามหลักการ
ค านวณของยามาแน่ (Yamane 1973: 125) กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้คือ 236 ตัวอย่าง ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้ส ารอง
ตัวอย่างร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 24 ตัวอย่าง รวม 250 
ตัวอย่าง  
 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
 การศึกษาในส่วนนี้  ผู้ศึกษาจะก าหนดทดสอบ
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้จ านวน 5 สมมติฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยการก าหนดตารางไขว้ (Cross Tabulation) โดย
ใช้สถิติ  Chi–Square Tests และการหาค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบ Gamma โดยการทดสอบสมมติฐาน มีผล
การทดสอบสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
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สมมติฐำนที่ 1 พนักงานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงานจะมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงาน
ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
 
ผลกำรพิสูจน์สมมติฐำน  

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและระดับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันจริง ค่าไคส
แควร์ (Chi–Square Tests) เท่ากับ 32.91 ที่ระดับนัยส าคญั 
(P< 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับระดับขวัญก าลังใจ
ในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยส าคัญ 
(P< 0.01) และ จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงานกับระดับขวัญก าลังใจในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ  
จังหวัดอุบลราชธานีได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ 0.67 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ (P< 0.01) แสดงความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกหรือในเชิงปฏิฐานโดยสมบูรณ์มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และเมื่อค่า 
Gamma อยู่ระหว่าง + 0.50 ถึง + 0.69 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง จึงยอมรับสมมติฐานที่ 
1 
 สมมติฐำนที่  2 พนักงานที่มีความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานเร็วจะมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
มากกว่าพนักงานที่มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน
ช้า 
  
ผลกำรพิสูจน์สมมติฐำน 

 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและ
ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันจริง 
ค่าไคสแควร์ (Chi–Square Tests) เท่ากับ 47.09 ที่ระดับ
นัยส าคัญ (P< 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานว่า ปัจจัยด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานมีความสัมพันธ์กับ
ระดับขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่

ระดับนัยส าคัญ  (P< 0.01) และ จากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปร
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานกับระดับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ค่าสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.75 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ (P< 0.01) แสดง
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือในเชิงปฏิฐานโดยสมบูรณ์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 และเมื่อค่า Gamma อยู่ระหว่าง +70 ขึ้นไป แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก จึ ง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
สมมติฐำนที่ 3  
พนักงานที่มีการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาสูงจะมี ขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานที่มีการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาต่ า 
  
ผลกำรพิสูจน์สมมติฐำน  

การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและระดับขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันจริง ค่าไคสแควร์ 
(Chi–Square Tests) เท่ากับ 4.67 ที่ระดับนัยส าคัญ (P< 
0.05) จึงยอมรับสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับระดับขวัญก าลังใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยส าคัญ (P< 
0.05) และ จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
Gamma ระหว่างตัวแปรการยอมรับจากผู้บังคับบัญชากับ
ระดับขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้
ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ 0.28 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ (P< 
0.05) แสดงความสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือในเชิงปฏิฐาน
โดยสมบู รณ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อค่า Gamma อยู่ระหว่าง 
+0.10 ถึง +0.29 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์
กันในระดับค่อนข้างต่ า จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3  
สมมติฐำนที่ 4  
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พนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนในการท างานสูงจะมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานที่ได้รับ
ค่าตอบแทนในการท างานต่ า 
 
ผลกำรพิสูจน์สมมติฐำน 

 การได้รับค่าตอบแทนในการท างานและระดับ
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันจริง ค่าไคส
แควร์ (Chi–Square Tests) เท่ากับ 14.66 ที่ระดับนัยส าคญั 
(P< 0.01) จึงยอมรับสมมติฐานว่า ปัจจัยด้านการได้รับ
ค่าตอบแทนในการท างานมีความสัมพันธ์กับระดับขวัญ
ก าลังใจในการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับ
นัยส าคัญ (P< 0.01) และ จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพั น ธ์แบบ  Gamma ระหว่างตั วแปรการได้ รับ
ค่าตอบแทนในการท างานกับระดับขวัญก าลังใจในการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ 0.47 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ (P< 0.01) แสดงความสัมพันธ์
ในทิศทางบวกหรือในเชิงปฏิฐานโดยสมบูรณ์มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และเมื่อ
ค่า Gamma อยู่ระหว่าง +0.30 ถึง  +0.49  แสดงว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 4 
  
สมมติฐำนที่ 5 

 พนักงานที่มีความมั่นคงในงานมากจะมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานที่มีความมั่นคงใน
งานน้อย 

 
ผลกำรพิสูจน์สมมติฐำน 

 ความมั่นคงในงานและระดับขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันจริง ค่าไคสแควร์ (Chi–Square 
Tests) เท่ากับ 48.06 ที่ ระดับนัยส าคัญ  (P< 0.01) จึง
ยอมรับสมมติฐานว่า ปัจจัยด้ านความมั่ นคงในงานมี
ความสัมพันธ์กับระดับขวัญก าลังใจในการท างานของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 

จังหวัดอุบลราชธานี ที่ระดับนัยส าคัญ (P< 0.01) และ จาก
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma 
ระหว่างตัวแปรความมั่นคงในงานกับระดับขวัญก าลังใจใน
การท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ได้ค่าสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.75 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ (P< 0.01) แสดง
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกหรือในเชิงปฏิฐานโดยสมบูรณ์มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 และเมื่อค่า Gamma อยู่ระหว่าง +70 ขึ้นไป แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ี 5 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

ในการด าเนินงานได้ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน 236 คน ทั้ งนี้  ได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  โดยท าการประมวลผลสถิติที่ ใช้  ได้แก่
ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ส่วนการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ใช้การทดสอบด้วย
สถิติ Chi-Square และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบ Gamma เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยสรุปผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 
ประเด็นหลัก ดังน้ี 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุตั้งแต่ 21–30 
ปี ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เป็นพนักงานมีต าแหน่งเป็นส่วนส านัก
ปลัด 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานในระดับปานกลางถึงมาก ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในเรื่องเพื่อนร่วมงานยินดีให้ค าแนะน าอันเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานและเพื่อนร่วมงานยินดีช่วยเหลือเมื่อตนเองพบ
ปัญหาด้านการปฏิบัติงานและพนักงานทุกคนในหน่วยงาน
ร่วมมือท างานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
 ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในเรื่องผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ 
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ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้า มีโอกาส
ได้ศึกษาต่อหรือดูงาน หรือ ฝึกอบรมเพิ่มเติมโดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน และมีระบบและแนวทางให้หา
ความก้าวหน้าในหน้าที่  อยู่ ในระดับปานกลางถึงมาก
 ในด้านการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มี
ความพอใจในเรื่องการให้โอกาสได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ 
การได้ รับความชมเชยจากผู้ บั งคับบัญ ชา การได้ รับ
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้และตรงความสามารถของ
ตนเอง และเมื่อตนเองได้รู้สึกพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบรวมถึงการได้ใช้ความรู้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
 ในส่วนของค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมากในเรื่องของอัตรา
เงินเดือนได้รับตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของตนเอง อัตราเงินเดือนที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมกับ
ค่าครองชีพในปัจจุบันและสวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสม
กับค่าด ารงชีพ 
 นอกจากน้ีความมั่นคงในงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมากในเรื่องของ
ความเช่ือมั่นในสถานการท างานและการจ้างงานของตนเอง
ในองค์การ และการคิดว่าหน่วยงานของตนเองมีความมั่นคง
และไม่จะถูกยุบเลิก 
2. ระดับขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำนของพนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลในเขตอ ำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัด
อุบลรำชธำนี 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าในด้าน
ขวัญก าลังใจในการท างานมีความเต็มใจที่ในการปฏิบัติงานที่
ได้รับหมอบหมายมีความสุขในการปฏิบัติงานมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ มีส่วนช่วยเพิ่มผลิตภาพของงานในองค์การ
เสมอๆ มีความรู้สึกต่อต้านเมื่อมีผู้พูดถึงองค์การของท่านในทาง
เสื่อมเสียและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในองค์การ
เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัย 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความสัมพันธ์
อันดีในหมู่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
ม่วงสามสิบ เพื่อยกระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน   
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ ควรให้การยอมรับและยกย่องชมเชยพนักงานผู้มี
ผลงานที่ดีด้วยวิธีการต่างๆ  เพื่อยกระดับความพึงพอใจใน
การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  
 3) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ  ควรส่งเสริมการเลื่อนขั้นต าแหน่งที่อยู่บนฐานของ
ผลการป ฏิ บั ติ งาน เพื่ อ ส ร้ า งค วาม พึ งพ อ ใจ ใน ด้ าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่   
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ  ควรให้ความส าคัญกับการจัดผลตอบแทนให้
สอดคล้องกับ ภารกิจและผลปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจในด้านผลตอบแทนในการท างาน  
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ  ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกมั่นคงใน
งาน อยู่เสมอเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในความมั่นคงใน
งาน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอม่วง
สามสิบ ซึ่งพบว่า ต่างมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรศึกษาเพิ่มเติม 
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณที่การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจ การศึกษา
เชิงคุณภาพเพื่อค้นหาแนวทางและปัจจัยเชิงสถิติที่อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับบริบทอื่นๆ จึงเสนอแนะ เพื่อการท าวิจัย
ในครั้งต่อไป คือ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน
เช่น ความพึงพอใจในการท างาน ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างาน เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การท างาน 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในด้านระดับขวัญก าลังใจ
ต่อองค์การในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงระดับขวัญ
ก าลังใจต่อองค์การของพนักงานในองค์การนั้น ๆ เพื่อการ
วางแผนบุคลากรต่อไปในอนาต 
 

กิตติกรรมประกำศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล อาจารย์ประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ช่วยควบคุมดูแลการวิจัยและช่วยวาง
แนวทางให้ค าแนะน า ตรวจทานและแก้ไข ตลอดจนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และเอาใจใส่ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและขอขอบพระคุณพนักงานองค์การบริหารสว่นต าบล
ในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุกท่านที่ได้

ให้ ความอนุ เคราะห์และให้ ความร่วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร. เมฆินทร์ 
เมธาวิกูล ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ที่ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางในการท าวิจัยนี้ 
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