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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิ งานของพนักงานเทศบาลนคร นครราชสี มา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เทศบาล
นคร นครราชสี มา ด้านการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ด้านความพึงพอใจในการ
ทางาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ั ยครั้งนี้เป็ น พนักงาน สานัก
ปลัดเทศบาลนคร นครราชสี มา จานวน 71 คน ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ แก่ ร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 67.61 เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 32.39 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
35.21 และอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.21 ส่ วนใหญ่ เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 47.89
รองลงมาสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 46.48 ส่ วนด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 77.47 รองลงมามีการศึกษาระดั บสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
16.90 ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,000 - 15,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 43.66 รองลงมามีรายได้ อยู่
ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.17
ผลการวิจยั โดยภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ย ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานขอ งพนักงาน
เทศบาลนคร นครราชสี มา โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าเป็ น ขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับที่มากกว่าด้านอื่น ๆ คือด้านการบริ หารโดยเฉพาะเรื่ องการออก
คาสัง่ การสัง่ การ การตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ หารยึดหลักความถูกต้อง ถูกระเบียบข้อกฎหมาย รองลงมา
คือด้านความพึงพอใจในการทางาน โดยเฉพาะเรื่ องหน่วยงานมีวสั ดุอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัย
ส่ วนด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ น ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน น้อย
กว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องที่ผบู ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงานยกย่องและมีความ เชื่อความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานของท่าน สาหรับ การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่มีเพศต่างกัน มีความ
คิดเห็นเรื่ องขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลนคร นครราชสี มา แตกต่างกัน อย่าง

ข
มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะเรื่ อง ด้านการบริ หาร ส่ วนด้านอื่น ๆ คือ ด้านความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน ด้านความพึงพอใจในการทางาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน เพศต่างกัน ไม่มีผลความ
คิดเห็นเรื่ อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเรื่ อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบ ั ติงานของพนักงาน เทศบาล
นคร นครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน คือ ด้านการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน ด้านความพึงพอใจในการทางาน ด้านความมัน่ คงในการทางาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านการบริ หาร พนักงานเทศบาลนครราชสี มา ต้องการ
ให้ผบู้ งั คับบัญชา สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ร่ วมตัดสิ นใจ และ
แก้ไขปั ญหาการปฏิบตั ิงาน

ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงานให้มีความรับผิดชอบสู งขึ้น

การ

ประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีความยุติธรรม 2) ด้านความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน พนักงานเทศบาล
นครราชสี มา ต้องการให้ ผูบ้ ริ หา รและเพื่อนร่ วมงานยกย่องและมีความเชื่อความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชาดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยใช้หลักประชาธิปไตย ผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเชื่อถือและศรัทธา 3) ด้านความ
พึงพอใจในการทางาน พนั กงานเทศบาลนครราชสี มา ต้องการให้ สถานที่ปฏิบตั ิงานมีความ
กว้างขวางเพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดย
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ 4) ด้านความ
มัน่ คงในการทางาน พนักงานเทศบาล นครราชสี มา ต้องการให้ มีความเสมอภาคในการพิจารณา
แต่งตั้งโยกย้ายการพิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนระดับ โดยใช้ระบบคุณธรรม มีความ
เสมอภาคในการพิจารณาแต่งตั้ง มีการกาหนดตาแหน่งเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงานของ
พนักงานในแผนอัตรากาลัง 3 ปี

