
366

◆ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร เทอดเกียรติ ฉายจรุง สถิตคุณ บุญเรือน สุรศักดิ์ สุขโชติ ◆
Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

* , **, ***, **** อาจารย์ประจ�า สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

***** ผู้ช่วยวิจัยประจ�า สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย

Factors Influencing the Personnel’s Performance 

Morale of Subdistrict Administration Organization 

in Upper Northeast Province Group 1 of Thailand

วัชรินทร์ สุทธิศัย Watcharin Sutthisai* 

สิทธิพรร์ สุนทร Sitthiporn Soonthorn** 

เทอดเกียรติ ฉายจรุง Terd-Kiat Chai-Jarung*** 

สถิตคุณ บุญเรือน Sathithoon Boon Ruen****

สุรศักดิ์ สุขโชติ Surasak Sookchot***** 

บทคัดย่อ

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับขวัญก�าลังใจของของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบล ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

และ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขวัญก�าลังใจบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย จ�านวน 99 แห่ง รวม 990 ตัวอย่าง 

ซึ่งก�าหนดขนาดด้วยโปรแกรม G*Power 3.1.9.2 และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือได้แก่ 

แบบสอบถามเชิงปริมาณซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 และสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการถดถอยแบบพหุคูณเชิงเส้นตรง 

 ผลการวิจัย พบว่า ขวัญก�าลังใจของของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 

ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�านวน 5 ตัวแปร 
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ได้แก่ ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ปัจจัยการยอมรับนับถือ ปัจจัยความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร และปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา โดยมีสมการถดถอยในรูป
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 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขวัญก�าลังใจบุคลากรฯ 

ประกอบด้วย ควรมีโบนัสประจ�าปี ควรมีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว และผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม
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Abstract

 This research aimed to study 1) the level of personnel’s performance morale of 

sub-district administration organization 2) factors influencing the personnel’s performance 

morale of sub-district administration organization, and 3) suggestions in encouraging the 

personnel’s performance morale in upper Northeast Province Group 1 of Thailand. Samples 

were 990 personnel of 99 sub-district administration organizations in upper Northeast 

Province Group 1 of Thailand, sized by G- Power 3.1.9.2 and obtained through multi-stage 

sampling. The instrument used was a quantitative questionnaire with .95 reliability. Statistics 

used were percentage, mean, standard deviation, correlation coefficient, and multiple linear 

regression analysis.

 The research findings were

 1) the personnel’s performance morale of sub-district administration organizations

in upper Northeast Province Group 1 of Thailand as a whole was at medium level, arranged 

from high to low were work contentment aspect, work attitude aspect, and achievement 

motivation aspect,

 2) Factors affecting the personnel’s performance morale at the significant level of 

.05 were found in five variables: relationship between personnel, respect, career progress, 

policy and management as well as the governance. The standardized regression equation 

was formed as
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 3) Suggestions for improving morale of personnel were to provide 1) annual bonuses 

2) family support welfare, and 3) impartial supervisors.

Keywords : Factors, Morale, Performance, Personnel, Subdistrict administrative organization
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บทน�ำ

	 การบริหารงานใด	 ๆ	 ในองค์การให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนอกจากมีการวางแผน

ที่ดี	 และจัดโครงสร้างขององค์การให้เหมาะสมแล้ว	 สิ่งส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น	 คือ	 การจัดบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปท�างาน	“คน”	จึงเป็นปัจจัยในการด�าเนินงานที่มีความส�าคัญเป็นอันดับแรก	

ถึงแม้ว่าองค์การจะมีงานมีงบประมาณมากมายเพียงใดมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 รวมทั้งมีการจัดการที่

มีประสิทธิภาพเพียงใดหากคนไม่มีประสิทธิภาพในการท�างานก็ไม่อาจจะด�าเนินการให้บรรลุผลส�าเร็จ

ไปได้	(มนิล	นงนุช,	2554,	น.	2)

	 โดยขวัญและก�าลังใจของคนหรือกลุ่มคนในองค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่ง

ทีจ่ะท�าให้งานของหน่วยงานบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพและจะช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่

เกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหลายประการคือ	 มีความสนใจ	 ศรัทธา	 และเช่ือมั่นต่อ

หน่วยงาน	มีความเสียสละ	และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ	โดยเป็นตัวแปรที่มีบทบาทส�าคัญ

ให้งานบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งการที่บุคคลจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	ก็ต่อเมื่อเขา

มีขวัญก�าลังใจที่ดีอันมาจากการได้รับการตอบสนองด้านความต้องการอย่างเหมาะสม	 (ส�านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด,	2552	:	5-6)

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นรูปแบบการปกครองห้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการตามหลักการ

กระจายอ�านาจ	โดยรฐับาลมอบอ�านาจให้ประชาชนในท้องถิน่ไปด�าเนนิการปกครองและจดัท�ากจิกรรม

ต่าง	 ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	 และแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ของท้องถิ่นด้วยตนเอง	

เพือ่ให้บรกิารสาธารณะด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ในการพฒันา	และส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีดี่ของประชาชน

ในท้องถิ่นตามนโยบายหลักของรัฐบาลกลาง	 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด	 (กระทรวง

มหาดไทย,	2552:	49)	

	 อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนัพืน้ทีก่ลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	ของประเทศไทย	

ซ่ึงประกอบด้วยจังหวัดอุดรธาน	ีจังหวัดหนองคาย	จังหวัดหนองบวัล�าภู	จังหวัดเลย	และจังหวัดบงึกาฬ	

และมจี�านวนองค์การบรหิารส่วนต�าบลทัง้สิน้	396	แห่ง	(ส�านกับรหิารยทุศาสตร์กลุม่จงัหวดัภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือตอนบน	 1,	 2561:	 2)	 ซ่ึงได้มีการพบว่า	 มีปัญหาอยู่มากมายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ท�าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขาดขวัญก�าลังใจ	 โดยสิ่งที่พบโดยเฉพาะในพื้นท่ีกลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทย	 ที่ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของ

บุคลากรทุกระดับ	 ซึ่งท�าให้ประสบปัญหาในการท�างาน	คือ	 (ชณิตา	บุเงิน,	 2559:	 2)	 การพิจารณา

ความดีความชอบไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์	 เช่น	 การเลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่ง	 รวมถึงการไม่

สามารถก�าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้	 ซ่ึงท�าให้
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บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลขาดขวัญและก�าลังใจในการท�างานและส่งผลกระทบต่อองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทยโดยรวม	

(เกียรติคุณ	พลเกียม,	2556:	4-5)

	 ทั้งนี้	ในการที่จะพัฒนาห้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า	ศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเป็นสิง่ทีส่�าคัญ	โดยหากบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลมขีวญัก�าลงัใจทีดี่	การปฏิบติั

งานด้านการพัฒนาห้องถ่ินก็จะมีคุณภาพตามไปด้วย	 (ส�านักบริหารยุทศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,	2562:	17)	

	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าการท�าความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก�าลังใจของ

บคุลากรภายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	ของ

ประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญของการสร้างขวัญก�าลังใจในการบริหารจัดการงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทย

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าจะต้องมีการวิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทย	

เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางก�าหนดหลักในการพัฒนาบริหารจัดการงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	ให้มีขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อศึกษาขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นท่ี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	

	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย

	 3.	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย

สมมติฐำนของกำรวิจัย

	 ปัจจยัความส�าเรจ็ในการปฏิบติังาน	ปัจจยัการยอมรบันบัถอื	ปัจจยัลกัษณะของงานท่ีท�า	ปัจจยั

ความรับผิดชอบ	ปัจจัยความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	ปัจจัยเงินเดือน	ปัจจัยนโยบายและการบริหาร	

ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	 และปัจจัยการปกครอง

บังคับบัญชา	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร
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ส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	อย่างมีนัยส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05

ขอบเขตของกำรวิจัย

 1.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำและตัวแปรของกำรวิจัย

	 ในการวจัิยครัง้นี	้ผู้วจิยัได้มุง่ศึกษาถงึขวญัก�าลงัใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทย	 ซ่ึงได้จากการ

สงัเคราะห์องค์ประกอบการวดัขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติังานจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง	(ชณิตา	บเุงิน,	

2559,	น.	259;	เกียรติคุณ	พลเกียม,	2556,	น.	158-159;	บรรเทิง	พุ่มไสว,	2555,	น.	161-162)	

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทยจ�านวน	 10	 ปัจจัยได้แก่	

1)	 ปัจจัยด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 2)	 ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ	 3)	 ปัจจัยด้านลักษณะ

ของงานที่ท�า	4)	ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ	5)	ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	6)	ปัจจัย

ด้านเงินเดือน	 7)	 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร	 8)	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	

9)	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	 และ	 10)	 ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา

(Herzberg,	Mausner	and	Snyderman,	1959,	pp.	113-115)	ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย

 2.	ขอบเขตด้ำนหน่วยตัวอย่ำง	และประชำกรกำรวิจัย

	 หน่วยตัวอย่าง	 และประชากรการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	จ�านวนทั้งสิ้น	396	แห่ง	โดยมีประชากร

ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน	1	จ�านวนทั้งสิ้น	5,639	คน	

 3.	ขอบเขตด้ำนพื้นที่	

	 ขอบเขตด้านพื้นท่ีในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	จ�านวน	5	จังหวัด	ได้แก่	อุดรธานี	หนองคาย	เลย	หนองบัวล�าภู	

และบึงกาฬ	(ส�านักบริหารยุทศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,	2561:	2)
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ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย	ดังภาพที่	1	ดังนี้

ขวญัก�ำลังใจในกำรปฏบิตังิำนของบคุลำกร

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลในพ้ืนที่กลุ ่ม

จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	

1	ของประเทศไทย

1.	ด้านความพึงพอใจ

2.	ด้านเจตคติในการปฏิบัติงาน

3.	ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน	1	ของประเทศไทย

1)	 ปัจจัยด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

2)	 ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ

3)	 ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท�า

4)	 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ

5)	 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

6)	 ปัจจัยด้านเงินเดือน

7)	 ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร

8)	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

9)	 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

10)	ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา

➤

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	ซึ่งมุ่งศึกษาขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน	1	ของประเทศไทย	ตลอดจนปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ด้ำนหน่วยตัวอย่ำง	ประชำกร	และกลุ่มตัวอย่ำง	สามารถแบ่งได้ดังนี้	

  1.1 หน่วยตัวอย่ำง

	 	 	 หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	จ�านวนทั้งสิ้น	396	แห่ง	(ส�านักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,	2561,	น.	2)

  2.2	ตัวแทนหน่วยตัวอย่ำง

	 	 	 ตัวแทนของหน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ตัวแทนของหน่วยตัวอย่าง
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ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ซึ่งก�าหนดขนาดโดยใช้การค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ	Yamane	ได้

จ�านวนตัวแทนของหน่วยตัวอย่าง	99	หน่วย/แห่ง	จากนัน้ผู้วิจยัได้ท�าการสุม่ตัวแทนของหน่วยตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย	 โดยใช้การสุ่มแบบง่ายด้วยการจับสลากจากรายช่ือองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นท่ี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	(หน่วยตัวอย่าง)	จนได้ตัวแทนของ

หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครบตามจ�านวนทั้ง	99	หน่วย/แห่ง

	 	 2.3	ประชำกร

	 	 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	จ�านวน	396	แห่ง	จ�านวนทั้งสิ้น	5,639	คน	(ส�านักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1,	2561,	น.10)

  2.4	กลุ่มตัวอย่ำง

	 	 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	จ�านวน	99	แห่ง	ซึ่งก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้โปรแกรม	G*Power	3.1.9.2	(Faul,	F.,	Erdfelder,	E.,	Lang,	A.-G.	and	Buchner,	A.,	

2007)	โดยการก�าหนด	Predictors	=	10,	Effect	size	=	0.02	และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ	

0.05	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	ดังตารางที่	1	ดังนี้

ตำรำงที่	1	การค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม	G*Power	3.1.9.2

F tests -	Linear	multiple	regression:	Fixed	model,	R
2
 deviation from zero

Analysis:	 A	priori:	Compute	required	sample	size	

Input: 

	 Effect	size	f
2
	 =	 0.03

 α	err	prob	 =	 0.05

	 Power	(1-β	err	prob)	 =	 0.95

	 Number	of	predictors	 =	 12

Output:  

	 Non-centrality	parameter	λ	 =	 24.63

	 Critical	F	 =	 1.84

	 Numerator	df	 =	 10

	 Denominator	df	 =	 97

	 Total	sample	size	 =	 99

	 Actual	power	 =	 0.95

G*Power	3.1.9.2	Copyright	©	1992-2014
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ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย

	 ทัง้นี	้จากผลการค�านวณขนาดกลุม่ตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม	G*Power	3.1.9.2	ได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น	 985	 ตัวอย่าง	 แต่เนื่องจากจากผลการค�านวณขนาดของตัวแทนหน่วย

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้	มีจ�านวน	99	แห่ง	ผู้วิจัยจึงได้ท�าการปรับจ�านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ

จากการค�านวณด้วยโปรแกรม	G*Power	ให้เป็น	990	ตัวอย่าง	เพื่อให้สามารถท�าการก�าหนดขนาด

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างในตัวแทนหน่วยตัวอย่างแต่ละแห่งให้มีขนาดเท่า	 ๆ	 กัน	 (ใช้การสุ่มแบบเจาะจง	

หน่วยละ	 10	 ตัวอย่าง)	 เพื่อป้องกันความแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นจากความแตกต่างของจ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งมีขนาดต่างกันมาก	(Creswell,	2013,	pp.	113-115;	Hair,	Black,	Babin,	Anderson,	

and	Tatham,	2006,	pp.	99-103)	จากนั้นผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามหน่วยตัวอย่าง

แต่ละแห่งจนครบตามจ�านวนที่ได้ก�าหนดไว้จ�านวน	990	ตัวอย่าง	จากหน่วยตัวอย่าง	99	แห่ง

	 2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย	 การวิจัยขั้นตอนนี้	 ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	(5	-	Rating	Scale	Questionnaire)	เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง	โดยค่าความสอดคล้อง	(Item	of	Objective	Congruence	:	IOC)	ตั้งแต่	0.80-1.00	ขึ้นไป

ทกุข้อ	และได้ผ่านการทดลองใช้เพือ่หาคุณภาพจากประชากรการวจัิยซ่ึงมใิช่กลุม่ตัวอย่างของการวจัิย

จ�านวน	40	คน	โดยผลของการทดลองใช้พบว่า	เครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาทั้ง

ฉบับเท่ากับ	0.95	และมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟามากกว่า	0.20	ขึ้นไปในทุกรายข้อ	(Cronbach,	1970,	

p.	161)

	 3.	กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 ในการวิจัยขั้นตอนน้ี	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา	 (Description	 Statistics)	 ได้แก่	 ความถี่	 (Frequency)	 และร้อยละ	 (Percentage)

สถิติการวัดแนวโน้มเข้าส่วนกลาง	 และสถิติการวัดการกระจายได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 (Pearson’s	

Product	 Moment	 Correlation)	 และการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบน�าตัวแปรทั้งหมดเข้าสู่

สมการ	(MLRA:	Enter	Method)	ทั้งนี้	ผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของระดับ

ขวัญก�าลังใจ	ดังตารางที่	2	ดังนี้	
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◆ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร เทอดเกียรติ ฉายจรุง สถิตคุณ บุญเรือน สุรศักดิ์ สุขโชติ ◆

ตำรำงที่	2	แสดงเกณฑ์การแปลความหมายระดับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

ค่ำเฉลี่ยช่วงคะแนน กำรแปลควำมหมำยระดับขวัญก�ำลังใจ

4.21	-	5.00 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน	1	ของประเทศไทยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.41	–	4.20 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน	1	ของประเทศไทยอยู่ในระดับมาก

2.60	-	3.40 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	อยู่ในระดับปานกลาง

1.81	-	2.60 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทยอยู่ในระดับน้อย

1.00	-	1.80 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	อยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้	สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามล�าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	

 1. ผลกำรวิจัยขั้นตอนที่	1	

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยขั้นตอนที่	1	ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้

  1.1	ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม	จ�ำนวน	990	ตัวอย่ำง 

สามารถสรุปได้ว่า	เพศ	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	695	คน	คิดเป็นร้อยละ	70.20	

อาย	ุส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง	35-45	ปี	และระดับการศึกษา	ส่วนใหญ่มรีะดับการศึกษาทางโลกในระดับ

ปริญญาตรี	โดยมีค่าความถี่เท่ากับ	960	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.97

	 	 1.2	ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ีย	 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับศักยภำพของ

วัดให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	โดยรวม	และรำยด้ำน 

	 	 	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

บน	1	ทั้งโดยรวม	และในรายด้าน	สามารถได้แสดงในตารางที่	3	ดังนี้	
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◆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ◆

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย

ตำรำงที่ 3	แสดงผลการวเิคราะห์ระดับขวัญก�าลงัใจในการปฏิบติังานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในพืน้ที่

	 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	

ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลากรฯ ที่ X S.D. กำรแปลผล

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ	(y
1
) 3 3.45 0.50 ปานกลาง

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านเจตคติการปฏิบัติงาน	(y
2
) 1 3.30 0.51 ปานกลาง

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	(y
3
) 2 3.29 0.51 มาก

ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรฯ	โดยรวม	(Y) 3.35 0.45 ปำนกลำง

	 จากตารางที่	 3	 สามารถสรุปได้ว่า	 ระดับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	โดยรวม	(Y)	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.35	เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ�านวน	

1	ด้าน	และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	2	ด้าน	โดยเรียงล�าดับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติ

งานด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	 ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ	 โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.45	(X =	3.45,	S.D.	=	0.50,	ระดับมาก)รองลงมาได้แก่	ขวัญก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานด้านเจตคติการปฏิบัติงาน	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.30	(X =	3.30,	S.D.	=	0.51,	ระดับ

ปานกลาง)	และสดุท้ายได้แก่	ขวัญก�าลงัใจในการปฏิบติังานด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ	์(y
1
)โดยมค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ	3.29	(X =	3.29,	S.D.	=	0.51,	ระดับปานกลาง)

  1.3	ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1 

	 	 	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมอิีทธพิลต่อขวัญก�าลงัใจในการปฏิบติังานของบคุลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบน�าตัวแปรทั้งหมดเข้าสู่สมการ	(Enter	Method)	สามารถได้แสดงใน

ตารางที่	4-5	ดังนี้	
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◆ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร เทอดเกียรติ ฉายจรุง สถิตคุณ บุญเรือน สุรศักดิ์ สุขโชติ ◆

ตำรำงที่ 4	แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

R	ตัวแปรอิสระ	(X
1
-X

10
) ขวัญก�ำลังใจโดยรวม	(Y

รวม
) กำรแปลผล

(X
1
)	ปัจจัยด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 .299** ต�่า

(X
2
)	ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ	 .488** ปานกลาง

(X
3
)	ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท�า	 .363** ปานกลาง

(X
4
)	ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ																																												.392** ปานกลาง

(X
5
)	ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 498** ปานกลาง

(X
6
)	ปัจจัยด้านเงินเดือน 406** ปานกลาง

(X
7
)	ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร .327** ต�่า

(X
8
)	ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร .477** ปานกลาง

(X
9
)	ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน .243* ต�่า

(X
10
)	ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา 441** ปานกลาง

R	รวมปัจจัย (X
1
-X

10
) .498** ปำนกลำง

หมำยเหตุ	:	R	=	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

	 จากตารางที่	 4	 สามารถสรุปได้ว่า	 ปัจจัยทั้ง	 10	 ตัวแปร	 (X
1
-X

10
)	 มีความสัมพันธ์ในเชิง

บวกกับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	โดยรวมอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.01	โดยมค่ีาสมัประสทิธิ์

สหสัมพันธ์เท่ากับ	 .498	 (R	 =	 .498)	 ซึ่งแปลผลได้ว่า	 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง	 ทั้งนี้	

เมื่อพิจารณาในรายปัจจัย	 พบว่า	 อยู่ในระดับปานกลางจ�านวน	 7	 ปัจจัย	 และอยู่ในระดับต�่าจ�านวน	

3	 ปัจจัย	 โดยตัวแปรทั้ง	 10	 ปัจจัย	 มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	โดยรวม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และ	.01	ทั้ง	10	ปัจจัย
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◆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ◆

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย

ตำรำงที่	5	ผลการวิเคราะห์การถดถอยปัจจัยที่มีอิทธิพลฯ	กับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

ตัวแปรอิสระ	(X) b S.E. Beta t P-Value

ค่าคงที่	(a) 3.01 .65 - 4.62 .00

ปัจจัยด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	(X
1
) .05 .07 .09 .74 .462

ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ	(X
2
) .19 .08 .31 2.24 .03*

ปัจจัยด้านลักษณะของงานที่ท�า	(X
3
) .02 .09 .04 .25 .804

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ	(X
4
) 0.06 0.09 0.10 0.66 0.51

ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	(X
5
) .20 .10 .29 2.10 .04*

ปัจจัยด้านเงินเดือน	(X
6
) .06 .07 .11 .83 .41

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร	(X
7
) .16 .01 .19 13.36 .00

**

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	(X
8
) .30 .13 .32 2.41 .02*

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน	(X
9
) .00 .01 .01 .07 .95

ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา	(X
10
) .15 .03 .13 5.65 .00

**

หมำยเหตุ	:	R	=	0.498	/	R
2
	=	0.248	/	*	=	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	/	**	=	นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

	 จากตารางท่ี	 5	 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงได้ว่า	 ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	โดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และที่ระดับ	.05	

มีจ�านวนรวม	 5	 ตัวแปร	 เรียงล�าดับตัวแปรตามค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	

จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	 (X
8
	 Beta	 =	 .32)	 ปัจจัย

ด้านการยอมรับนับถือ	(X
2
	Beta	=	.31)	ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	(X

5
	Beta	=	.29)	

ปัจจัยด้านนโยบายและการบรหิาร	(X
7
	Beta	=	.19)	และปัจจัยด้านการปกครองบงัคับบญัชา	(X

10
	Beta	

=	.13)	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 โดยรวมในระดับปานกลาง	

(R	 =	 .498)	 ซ่ึงสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการศักยภาพของวัดให้

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี	 โดยรวมได้อย่างถูกต้องร้อยละ	 24.80	

(R
2
	 =	 .248)	 ทั้งนี้	 สามารถสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงในรูปคะแนนดิบ	 และคะแนน

มาตรฐานได ้ ดังนี้ 	 Y	 =	 3.01+(.19X
2
)+(.20X

5
)+(.16X

7
)+(.30X

8
)+(.15X

10
)	 และ	

Z	 =	 .31Z
2
+.29Z

5
+.19Z

7
+.32Z

8
+.13Z

10
	 เมื่อ	Y	 และ Z	 =	 การบริหารจัดการศักยภาพของ
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◆ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร เทอดเกียรติ ฉายจรุง สถิตคุณ บุญเรือน สุรศักดิ์ สุขโชติ ◆

วดัให้เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในจงัหวดันนทบรุโีดยรวมในรปูคะแนนดิบ	(Unstandardized)	

และคะแนนมาตรฐาน	(Standardized)	ตามล�าดับ	

  1.4	ผลกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำขวัญก�ำลังใจบุคลำกรองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย

	 	 	 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย	สามารถสรุปได้

ดังตารางที่	6	ดังนี้

ตำรำงที่	6	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

ข้อเสนอแนะ ควำมถี่

1.	ควรมีโบนัสประจ�าปี 24

2.	ควรมีสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว 9

3.	ควรมีการจัดท่องเที่ยวประจ�าปีให้ครอบครัวของบุคลากร 4

4.	ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน 3

5.	ผู้บังคับบัญชาควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 2

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากผลการวิจัย	ได้น�าไปสู่อภิปรายผลจ�าแนกตามตัวแปรที่มีอิทธิพลฯ	ทั้ง	5	ตัวแปรได้ดังนี้	

 1. ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร	(X
8
	Beta	=	.32)	และปัจจัยด้ำนกำรยอมรับ

นับถอื	(X
2
	Beta	=	.31)	เป็นปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อขวญัก�าลงัใจในการปฏิบัติงานของบคุลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้	ทั้งนี้เป็นเพราะในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีความจ�าเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้วยกันเองในการปฏิบัติงาน

ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน	 หัวหน้างาน	 หรือลูกน้อง	 รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการ	 ซ่ึงจ�าเป็นจะมีความ

ต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ	 (Affiliation	 or	 Acceptance	 Needs)	 กับองค์การและ

การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน	 โดยต้องการให้ผู้อ่ืนยกย่องยอมรับนับถือเพื่อจะได้มีความ

ภาคภูมิใจ	เชื่อมั่นและนับถือตนเอง	โดยเฉพาะการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน

ที่แสดงออกถึงการชมเชย	การแสดงความยินดี	การให้ก�าลังใจหรือ	การแสดงออกอื่นใด	ที่ส่งให้เห็น

การยอมรับในความสามารถ	เมื่อได้ท�างานอย่างใด	อย่างหนึ่งอย่างบรรลุผลส�าเร็จส่งผลให้ปัจจัยด้าน
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◆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ◆

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ในพืน้ทีก่ลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน	1	อย่างมนัียส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	ตามสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัตัง้ไว้	สอดคลอ้งกบัทฤษฎลี�าดบัขัน้ความต้องการ	(Maslow’s	

Hierarchy	 of	 Needs)	 ของ	Maslow	 (1970)	 ที่ได้อธิบายว่า	 ความต้องการความผูกพันหรือการ

ยอมรับ	 (Affiliation	 or	 Acceptance	 Needs)	 เป็นความต้องการความผูกพันกับองค์การและ

การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานซ่ึงท�าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการแสดงออกทางด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	

การปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	 และสอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎีการจูงใจ	 (Achievement	Motivation	

Theory)	ของ	McClelland	(1985,	pp.	100-110)	ที่ได้อธิบายว่า	การยอมรับนับถือนั้น	เป็นความ

ต้องการพื้นฐานในการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะสร้างความผูกพันกับองค์การซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้ลงบุคคล

เกิดความต้องการในการท�างานและมีมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ

 2.	ปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน	(X
5
	Beta	=	.29)	เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือตอนบน	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้	

ทั้งนี้เป็นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรนี้	มีโอกาสก้าวหน้าไม่น้อยกว่าด้านอื่น	ๆ	ไม่ว่าจะ

เป็นการพิจารณาความดีความชอบ	ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อย่างเท่าเทียมกัน	 ส่งผลให้ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	สมปอง	สุวรรณวงศ์	(2553,	น.	ก-ข)	ที่ได้ศึกษาเรื่องขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ของครูเกษตรโรงเรียนมัธยมศึกษา	 โดยพบว่า	 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส่งผลต่อขวัญก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

 3.	ปัจจยัด้ำนนโยบำยและกำรบรหิำร	(X
7
	Beta	=	.19)	และปัจจยัด้ำนกำรปกครองบงัคบั

บญัชำ	(X
7
	Beta	=	.13)	เป็นปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อขวัญก�าลงัใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยต้ังไว้	 ทั้งนี้เป็นเพราะนโยบายและการบริหารนั้น	 มีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองบังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะในการจัดการและการบริหารงาน

ของแต่ละองค์การ	 และเก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ	 และภาวการณ์เป็นผู้น�าในการ

บรหิารงาน	ซ่ึงจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บงัคับบญัชาปฏิบติัหรอืรบัผิดชอบ	

และการประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อพิจารณาเลื่อนต�าแหน่ง	ขั้นเงินเดือน	หรือการโอนย้าย	ส่งผล

ให้ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร	 และปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
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◆ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร เทอดเกียรติ ฉายจรุง สถิตคุณ บุญเรือน สุรศักดิ์ สุขโชติ ◆

ต่อขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้	

สอดคล้องผลการวจัิยของ	ชนญัธดิา	ประโชรดิ	(2557,	น.	ก-ข)	ทีไ่ด้ศึกษาเรือ่ง	แรงจูงใจในการปฏิบติั

งานของบคุลากรผู้ปฏิบติังานของเทศบาลต�าบลในพืน้ทีจั่งหวดัมหาสารคาม	โดยผลการวจัิยพบว่า	แรง

จูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต�าบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้รับ

อทิธิพลโดยตรงจากนโยบายและการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต�าบล	และสอดคล้องกับผลการ

วจัิยของ	ขนษิฐา	วฒันโอฬารนนท์	(2556,	น.	117-118)	ทีไ่ด้ศึกษาเรือ่ง	ปัจจัยทีม่ผีลต่อขวัญและก�าลงั

ใจในการปฏบิัตงิานของขา้ราชการและลูกจ้างองค์การบริหารสว่นจงัหวดัจันทบุรี	โดยผลการวจิยัพบว่า	

ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา	และนโยบายการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	มี

ความสัมพันธ์กับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 	 ในการน�าผลการวิจัยไปใช้	ผู้วิจัยเหน็ว่าควรจะมกีารปรบัปรงุระบบการปฏิบติังานให้มคีวาม

สอดคล้องตรงตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร	และควรท�าความเข้าใจให้บคุลากรเข้าใจวตัถุประสงค์ของ

องค์กร	อีกทั้ง	ควรพิจารณาบุคลากรกับงานให้ตรงตามความสามารถของบุคลากร	และควรส่งเสริมให้

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ	มากกว่าการต้องการสิ่งตอบแทน	

 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทย		

	 	 2.2	ควรมกีารศึกษาวิจัยเกีย่วกบัรปูแบบการพฒันาขวัญก�าลงัใจในการปฏิบติัของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 1	 ของประเทศไทย	

เพือ่น�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาขวญัก�าลงัใจในการปฏิบติัของบคุลากรองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1	ของประเทศไทยที่ชัดเจนต่อไป
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◆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ◆

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย
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