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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนา

มะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานในเทศบาลต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหมด จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ค่าความเชื่อมั่น 0.900 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการบริการ รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในการท างาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ภายใน
เทศบาล ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด คือ ด้านความม่ันคงในการท างาน  

2. เปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบว่าในภาพรวม 
ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ต าบลนามะเขือ อ าเภอ 

สหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ  

อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน   
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่องขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนังงาน

เทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating 
scale) 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยว เพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดต่างๆถึงวิธีท าการวิจัย
แนวความคิดและทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพ่ือนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมกรอบความ
มุ่งหมายของงานวิจัย เพื่อน ามาท าการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถาม ที่จัดท าเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบและท าการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try-Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

30 คน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.900 

 

สรุปผล 
 การวิจัยเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ  อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 81.7 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 68.3 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.3 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านภาพรวม  พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการบริการ  รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจในการท างาน  รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์ภายใน
เทศบาล  ส่วนค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด คือ ด้านความม่ันคงในการท างาน 
 3. การเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  3.1 การเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและราย
ด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจเพ่ือน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
พบว่าภาพรวม  มีระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการ
บริการ  ด้านความพึงพอใจในการท างาน  ด้านความสัมพันธ์ภายในเทศบาล  และ ด้านความมั่นคงในการท างาน 
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าพนักงานเทศบาลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในขวัญและ
ก าลังใจเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีเทศบาลนา
มะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องการ 

 1.1 ด้านการบริการ พบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล นามะเขือ 
อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีการก าหนดต าแหน่งและลักษณะงาน
ตามที่องค์การต้องการท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตรงตามความสามารถและ การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ยังมีการประเมินงานจากผลงานอย่างยุติธรรม และมีแผนของงานชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชะลอศักดิ์ อาษา (2534 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตรต าแหน่ง สารวัตรในสถานีต ารวจภูธร สังกัดกองบังคับการต ารวจภูธร 6 ผลการศึกษาพบว่า 
มีสภาพขวัญและก าลังใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจ ได้แก่ ปัจจัยด้ายผู้บังคับบัญชา 
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เพ่ือนร่วมงาน สถานีต ารวจที่อยู่ปฎิบัตงาน ศึกดิ์ศรี อาชีพ โอกาสก้าวหน้า ความเพียงพอของรายได้ สวัสดิการใน
หน่วยงาน และความยุติธรรมในหน่วงงาน โดยเรียงล าดับความส าคับมากไปหาน้อย 

 1.2 ด้านความสัมพันธ์ภายในเทศบาล พบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เทศบาลมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า และคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน  รวมไปถึงการได้รับการยอมรับนับถือ ในความสามารถและผลงานจากผู้บังบังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน และบุคคลากรในหน่วยงานยังเคารพนับถือซึ่งกันและกันไว้วางใจกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธารทิพย์ ถาคสุวรรณ (2541 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาขวัญและประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการสาย สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า มีระดับขวัญปากกลาง องค์ประกอบของขวัญทางด้าน
จิตใจ มีอิทธิพลในการท านายประสิทธิผลของงานจากการประเมินของผู้บังคับบัญชามากกว่า ตัวแปร ที่มี
องค์ประกอบของขวัญใจแปรตัวเดียวแตกต่างระดับกันพบว่า ภาวะผู้น าที่ดีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
โอกาสก้าวหน้าสูง ความพึงพอใจในงานสูงความมั่นในหน้าที่สูง สวัสดิการสูงการได้รับการยอมรับนับถือสูง มี
ประสิทธิผลของจากประเมินตนสูงกว่า ภาวะผู้น าที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมในการท างานไม่ดี โอกาสก้าวหน้าน้อย 
ส่วนด้านเงินเดือน อายุราชการ อายุตัว ระดับการศึกษาและเพศนั้นไม่มีความแต่ต่างกัน ประสิทธิผลของงจากการ
ประเมินคนของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มที่องศ์ประกอบของขวัญตัวแปรตัวเดียวแต่ต่างดับระดับกันพบว่า ภาวะผู้น า
ที่ดีความม่ันคงในหน้าที่สูงบังคับบัญชา ภาวะผู้น าที่ดีความม่ังคงในหน้าที่สูงบังคับบัญชา ภาวะผู้น าที่ไม่ดีความ
มั่นคงในหน้าที่ต่ า การได้รับการยอมรับนับถือต่ ากว่า ส่วนที่เหลืออีก  9 ตัว คือ เงินเดือนสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน โอกาสหน้า ความพึงพอใจในงานสูง สวัสดิการ อายุราชการ อายุตัว ระดับการศึกการศึกษา และเพศไม่มี
ความแตกต่างกัน 

 1.3  ด้านความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ งานที่ปฏิบัติมักประสบ
ความส าเร็จเป็นส่วนใหญ่และเป็นที่น่าภาคภูมิใจ  มีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีการ
ด าเนินการตามนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และท าให้พนักงานในเทศบาลมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บ านาญ บ ารุงรส (2534 บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ขวัญก าลังใจของต ารวจภูธรในจังหวัดผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจภูธรทั่งกลุ่มต ารวจสัญญาบัตรและกลุ่ม
ชั้นประทวนพลต ารวจมีสภาพขวัญก าลังใจโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
เป็นรายดานที่เกี่ยวกับขวัญก าลังใจ รวม 9 ด้านจะมีสภาพขวัญก าลังใจในระดับสูง ในด้านความรู้สึกมีส่วนร่วมใน
หน่วยงานข้าราชการต ารวจมี สภาพขวัญก าลังใจอยู่ในระดับปานกลางในด้านสภาพการปฏิบัติงาน การได้รับการ
ยอมรับ และรู้สึกประสบผลส าเร็จความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โอกาสความก้าวหน้าของงา
นโยบายและการบริหาร และสถานภาพทางสังคม และมีสภาพขวัญก าลังใจมีอันดับจากสูงไปหาต่ า 5 อันดับ คือ   
การปกครองบังคับบัญชาของหน่วยง่านผลการตอบแทนด้ านเงินเดือนและค่าจ้าง สวัสดิการในหน่วยงาน 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งและความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
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 1.4 ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่า ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
นามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เทศบาลมีความเสมอภาคในการ
พิจารณาแต่งตั้งโอน (ย้าย) มีการก าหนดต าแหน่งเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานในแผน
อัตราก าลัง3ปี ท าให้พนักงานโอกาสความก้าวหน้า เท่าเทียมกับข้าราชการปะเภทอ่ืนๆ ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มี
เกียรติและภูมิใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ (2539 บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ที
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยสายธรการ พบว่า มีทั้งปัจจัยภายในตัว
บุคคลและปัจจัยภายนอกที่อิทธิพลต่อประสิทธิภาพท างานของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยธุรการและเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้งสองประการ กับประสิทธิภาพการท างานของธุรการพบความสัมพันธ์ภายใน
ตัวที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของธุรการ คือขวัญก าลังใจและความพึงพอใจในงาน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี รวมถึงการเป็นผู้อุทิศตนในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิภาพดี แต่
เนื่องจากขาดระบบสวัสดิการในการท างานอุปกรณ์ในการท างานยังไม่เพรียงพอ และความไม่ยุติธรรมในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจ าปีมีผลต่อขวัญและความ 

2. เปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอ  สหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 2.1 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ตะวัน   ศิลป์ประกอบ (2551, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า งาน การเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลพบว่า พนักงานส่วนต าบลที่มีอายุ ระยะเวลารับราชการและอัตราเงินเดือนต่างกัน จะมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ในขณะที่พนักงานส่วนต าที่มีระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง 
ต่างกัน จะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 2.2 จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ชรรัตน์ สวาสดิ์เพชร (2552, บทคัดย่อ) เพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยยก
ฐานะจากสภาต าบลและเริ่มรับบรรจุพนักงานเข้าท างาน จึงท าให้อายุของพนักงานส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน 
เพราะพนักงานส่วนใหญ่คือ ผู้ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษา จึงมาสมัครสอบเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานส่วนต าบล 

 2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ชรรัตน์สวาสดิ์เพชร (2552, 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไม่แตกต่าง 

 2.4 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ชรรัตน์  สวาสดิ์เพชร 
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(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไม่แตกต่าง 

 2.5 จ าแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ชรรัตน์  สวาสดิ์เพชร 
(2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไม่แตกต่าง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านการบริการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่  
เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลนามะเขือมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับต าแหน่งงาน เช่นพนักงานหนึ่งคน
ปฏิบัติงานในเวลาเดียวกันหลายหน้าที่ ท าให้งาน ที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง ดังนั้นเทศบาลต าบลนามะเขือ ควรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังให้เพียงพอกับความ
ต้องการ และจัดคนให้ตรงกับงานเพ่ือให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือเป็นการ
ลดโอกาสเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ร้องเรียน และตั้งกรรมการสอบสวน พิจารณาโทษทางวินัยได้ง่าย 

2. ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านความสัมพันธ์ภายในเทศบาล รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ บุคคลากรในหน่วยงานเคารพนับถือ
ซึ่งกันและกันไว้วางใจกันและเพ่ีอนร่วมงานให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
ผู้บริหารเทศบาลต าบลนามะเขือควรจัดฝึกอบรม  เพ่ือปรับทัศนคติแก่พนักงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ าให้พนักงาน
ตระหนักเสมอว่าเราอยู่ตัวคนเดียวในโลกไม่ได้เราต้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนเมื่อจะต้องอยู่ร่วมกับคนอ่ืนไม่ว่า จะ
เป็นคนในครอบครัว หรือคนในสังคมอ่ืนๆ เราจะต้องปฏิบัติกับผู้อ่ืนอย่างดี ให้เกียรติกันและกัน สิ่งที่เราปฏิบัติ
ให้กับผู้อื่นเราก็จะได้สิ่งนั้นคืนเช่นกัน  เพราะหน้าที่ของหน่วยงานคือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ในทุก
ด้าน  ควรที่จะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันในการปฏิบัติงา ซึ่งทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
งานจึงจะส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 

3. ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านความพึงพอใจในการท างาน รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ   มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เนื่องจากในปัจจุบันอัตราเงินเดือนของพนักงานไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวันสาเหตุมากจากสินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงความไม่มั่นคง
ในการท างาน ดังนั้นเทศบาลนามะเขือ จึงควรเปิดโอกาสในการสอบเปลี่ยนสายงานให้กับพนักงานให้ได้รับ
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงในการท างานให้แก่พนักงาน 
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4. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านความม่ันคงในการท างาน รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ งานที่ปฏิบัติ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
และภูมิใจ ผู้บริหารควรปลูกฝังให้พนักงานรักและภูมิใจ ในงานที่ตนเองปฏิบัติและรู้สึกมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีใน
งานนั้นๆ  เมื่อพนักงานในเทศบาลรู้สึกภูมิใจในงานนั้นๆแล้ว ก็จะปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อแม้ และงานก็จะ
ออกมาส าเร็จตามเป้าหมายของเทศบาล 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและก าลังใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของของพนักงานเทศบาล

นามะเขือ อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือจะได้ทราบถึงความสอดคล้องระหว่างขวัญและก าลังใจกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2. สภาพแวดล้อมความคาดหวังด้านขวัญและก าลังใจของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งอ่ืน ๆ ซึ่งจะได้ทราบถึงสภาพจิตใจของบุคลากรและความต้องการขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักเกณฑ์การบริหารบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 


