
 การประชุมวิชาการระดับชาต ิมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ครั้งที ่7   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 30 – 31 มีนาคม 2558 

 พัฒนางานวิจัย สรางสรรคประเทศไทย กาวไกลสูประชาคมอาเซียน | 97 

ขวัญและกําลังใจในการปฏบิตัิงานของพนกังานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม 

Job performance morale of subdistrict officers in Don Tum District,  
Nakhon Pathom Province 

 
รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ1* และ นลินธรณ  จิรอมรชัยนนท2 

 
1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
*roong001@hotmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล

ในเขตอําเภอดอนต ูม จ ังหวัดนครปฐม และ 2) ความส ัมพันธร ะหว างป จจ ัยส วนบุคคลกับขวัญและ กําล ังใจ                     
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม จํานวน 93 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร ผลการวิจัย พบวา  
 1.ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม                
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก สวนดาน
โอกาสไดร ับความกาวหนา ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเพื ่อนรวมงาน ดานความมั่นคงในการทํางาน             
ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง 
 2.เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน และสายงานที ่ปฏิบัติมีความสัมพันธกับ               
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ขวัญและกําลังใจ, ผลการปฏิบัติงาน, พนักงานสวนตําบล 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study: 1) the levels of job performance morale of 
subdistrict officers in Don Tum District, Nakhon Pathom Province; and 2) relationship between personal 
factors with job performance morale. The research population was 93 subdistrict officers who worked in 
Don Tum District, Nakhon Pathom Province.  The research instrument was a questionnaire constructed 
by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
chi-square test. The research results showed that: 
 1.  Overall the level of job performance morale of subdistrict officers in Don Tum District, 
Nakhon Pathom Province was at a moderate level. When considering each aspect, the aspect of job 
characteristic was at a high level.  The aspects of job promotion opportunity, interpersonal relationship 
with supervisors and co-workers, job security, policy and administration, working atmosphere, and salary 
and fringe benefits were at a moderate level. 
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 2.  Sex, age, education levels, work experience, monthly income and line of work were related 
with job performance morale of subdistrict officers in Don Tum District, Nakhon Pathom Province with 
the statistical significant level of .05. 
 
Keywords: morale, performance, subdistrict officer 
 
1.บทนํา 
 
 ปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงของการบริหารองคกรคือ ทรัพยากรมนุษย องคกรใดจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
ยอมขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานราชการ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ในปจจุบันมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการมุงเนนเสริมสรางขวัญในการทํางานของบุคลากร 
เน่ืองจากขวัญในการทํางานเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติ ความรูสึกของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมตาง ๆ เปนอยางดี 
และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานภาครัฐที่จะตอง ทํางานดวยความกระตือรือรน มีความรวมมือรวมใจ มีความ
อบอุนใจในการปฏิบัติงาน มีความเช่ือม่ันและภาคภูมิใจในองคกรของตน อีกทั้งมีความม่ันใจเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานใน
อนาคต ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนปจจัยที่ชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคไดโดยงาย ขวัญและกําลังใจของบุคลากรจึงเปน
องคประกอบที่ทําใหการบริหารองคกรมีประสิทธิภาพ ขวัญที่ดีกอใหเกิดการพลังในการทํางานใหเพิ่มขึ้น เปาหมายที่แทจริง
ขององคกรที่ไดรับผลตอบแทนตามมาคือ ผลผลิตสูงและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมใหบุคลากรมีขวัญและ
กําลังใจสูงจึงเปนหนาที่อันสําคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย (มนัส  วงศสีใส, 2551: 1) นอกจากการสงเสริมขวัญและ
กําลังใจที่ดีจะเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบแลว ยังชวยใหบุคลากร
เกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก ความศรัทธา เสียสละทุมเทกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา เพื่อหาทางปรับปรุงใหงาน
น้ัน ๆ เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป  ในทางตรงกันขาม หากปจจัยดังกลาวมีผลออกมาเชิงลบจะสงผลกระทบตามมา ไดแก การ
ลาออกจากงาน เกิดความเบื่อหนาย มีความสัมพันธที่เย็นชาตอกัน ไมใหความรวมมือในกิจกรรม รวมถึงนโยบายขององคกร 
หรืออาจจะทําไปแบบเสียไมได ไมมีความจริงใจในการทํางาน ขาดความสามัคคี หรือลาพักงานโดยไมมีเหตุผลเพียงพอ ส่ิง
เหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นสภาพขวัญในการทํางานของบุคลากรในองคกร (กฤษณา  ศักดิ์ศรี, 2534 อางถึงใน นงพร  เจริญบุญ, 
2555: 1) 
  พนักงานสวนตําบลถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการที่จะทําใหการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะตองดําเนินไปไดตามนโยบายของผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การที่พนักงานสวนตําบลจะปฏิบัติงาน
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลน้ันตองขึ้นอยูกับขวัญกําลังใจเปนสําคัญ เพราะการปฏิบัติงานในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หากพนักงานสวนตําบลมีขวัญกําลังใจที่ดี ยอมทําใหเกิดความมุงม่ันและความรวมมือรวมใจในการที่จะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายได แตในทางกลับกันหากพนักงานสวนตําบลไมมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแลว ประสิทธิภาพของงานจะ
ลดต่ําลงและไมบรรลุวัตถุประสงคไดดังกลาวแลว องคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีลักษณะการปกครองที่ใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด และใหอํานาจประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและปกครองตนเอง มีสวนในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองใหเปนรูปแบบที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุขในทองถิ่นน้ัน ๆ จึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองเสริมสรางพนักงานสวนตําบลใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว และมุงสูความสําเร็จขององคกร โดยเฉพาะ
การสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานสวนตําบล แตถาหากองคการบริหารสวนตําบลใดมีพนักงานสวนตําบลที่มีขวัญและ
กําลังใจดี จะชวยใหการทํางานมีประสิทธิผล (อุทัย  หิรัญโต, 2523) 
 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย
องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง องคการบริหารสวนตําบลลําเหย องคการบริหาร
สวนตําบลดอนรวก องคการบริหารสวนตําบลหวยพระ และองคการบริหารสวนตําบลหวยดวน พบวาพนักงานสวนตําบลสวน
ใหญขาดความกระตือรือรนในการทํางานใหประสบความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมายที่ผูบริหารกําหนด โดยทํางานเพียงเพื่อให
เสร็จตามหนาที่ รวมทั้งมีแนวโนมขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเห็นไดจากอัตราการโอน/ยายของพนักงานสวน
ตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รวมทั้ง 6 แหง  ตั้งแตป พ.ศ. 2554 มีอัตราการโอน/ยาย จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 9.21 ของพนักงานทั้งหมด ในป พ.ศ. 2555 มีอัตราโอน/ยาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.28 และในป พ.ศ. 
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2556 มีอัตราโอน/ยาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 16.22 ซ่ึงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป (สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม, 
2556 ก) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
2.วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลใน
เขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory) มากําหนดเปนตัวแปรที่จะ
ศึกษา สวนการวัดระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใชวิธีการประเมินคา (rating scale) มาวัดระดับขวัญในแตละดาน 
ผลการวิจัยสวนใหญพบวาองคประกอบของปจจัยจูงใจจะตองมีคาเปนบวกเทาน้ัน จึงจะสงผลใหบุคคลมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน สวนองคประกอบทางดานปจจัยค้ําจุน ถามีคาออกมาเปนลบ ก็จะทําใหบุคคลไมมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สรุปวาทั้งสองปจจัยจะตองมีคาบวกเทาน้ัน จึงจะทําใหบุคคลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ตัวแปรที่
ใชในการวิจัย ประกอบดวยปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน อัตราเงินเดือน และสายงานที่ปฏิบัติ  และระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
โอกาสไดรับความกาวหนา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความม่ันคงในการทํางาน นโยบายและการ
บริหาร สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ 
 
3.วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม              
ในครั้งน้ี ประกอบดวย ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โอกาสไดรับความกาวหนา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
ความม่ันคงในการทํางาน นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ และปจจัยที่สงผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน และสายงานที่ปฏิบัติ ผูวิจัยใชพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม จํานวน 93 คน เปนกลุมตัวอยาง และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดไปประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป แลวนําผลการวิเคราะหขอมูล             
มาสรุปผลการวิจัย ดังน้ัน ผุวิจัยจึงกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 
 1.  ขอบเขตดานพื้นที่ในการวิจัยครั้งน้ี คือ องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม                 
ทั้ง 6 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง องคการบริหารสวนตําบลหวยพระ 
องคการบริหารสวนตําบลลําเหย องคการบริหารสวนตําบลหวยดวนและองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 
 2.  ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
                   3.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  ประชากรมีจํานวนทั้งหมด 93 คน ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รวมทั้งส้ิน 93 คน (สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม, 
2556 ก) ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดอนพุทรา จํานวน  13 คน องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง จํานวน 12 คน
องคการบริหารสวนตําบลหวยพระ จํานวน 14 คน องคการบริหารสวนตําบลลําเหย จํานวน 19 คนองคการบริหารสวนตําบล
หวยดวน จํานวน 13 คน องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก จํานวน 22 คน 
 4.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกิบดวยตัวแปรอิสระคือ ปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน 
และสายงานที่ปฏิบัติ ของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  และตัวแปรตาม คือ ขวัญและกําลังใจใน
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การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โอกาสไดรับ
ความกาวหนา ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความม่ันคงในการทํางาน นโยบายและการบริหาร 
สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ  
                 5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
เพื่อใหแบบสอบถามครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ แบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบดวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน และสายงานที่ปฏิบัติ ลักษณะคําถามปลายปดแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 
 ตอนที่ 2 ขอมูลระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โอกาสไดรับความกาวหนา ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ความม่ันคงในการทํางาน นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน และ
เงินเดือนและสวัสดิการ ทั้งน้ี ลักษณะคําถามจะเปนแบบปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ซ่ึงใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงขอเดียว ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (บุญ
ชม  ศรีสะอาด, 2545: 96) 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลใน
เขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด  
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของกับและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อประกอบการสราง
แบบสอบถาม 2) สรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตคําถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิด วัตถุประสงคและองคประกอบที่ทํา
ใหทราบถึงระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยลักษณะ
คําถามเปนคําถามเชิงบวกและเชิงลบ 3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเก่ียวกับสํานวนภาษาใหเขาใจงาย เพื่อใหไดขอคําถามที่ตรงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย 4) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองและหาความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) แลวคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-
Objective Congruence Index: IOC) ซ่ึงการคํานวณคาดัชนีความสอดคลองไดเทากับ 1.00 (วรรณชัย  นิลบุตร, 2553: 38) 
5) เม่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลวนําใหมาปรับปรุงและแกไขแบบสอบถาม แลวสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบซํ้าทั้งฉบับอีกครั้ง 6) 
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (reliability)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับพนักงานเทศบาลตําบลสามงาม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน 
แลวนําผลที่ ไดไปวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 96) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.76 และ 7) นํา
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลวมาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป  
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด และ
ขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของที่นํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล เม่ือไดรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลในรูปแจกแจงความถี่ หาคารอยละ จําแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน และสายงานที่ปฏิบัติ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 2.  ขอมูลเก่ียวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางตอไปน้ี 
 3.  การหาความสัมพันธของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานกับปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยใชสถิติไคสแควร (chi square) และกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2542: 
253) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

 1.  ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยูในระดับมาก สวนดานโอกาส
ไดรับความกาวหนา ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับเพื่อนรวมงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานนโยบายและ
การบริหาร ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง 

 2.  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน อัตราเงินเดือน และสายงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธกับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. อภิปรายผล 
 

 1. จากผลการศึกษาพบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ ง 7 ดาน ประกอบดวย ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด านโอกาสไดรับความกาวหนา                       
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหาร                  
ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม สวนใหญมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร พึ่งนิล 
(2554: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศาลแขวงพระนครเหนือ 
สํานักงานศาลยุติธรรม ผลการศึกษา พบวา มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลางเทากัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจาก สถานภาพ
ในการประกอบอาชีพของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีความม่ันคงกวาอาชีพอ่ืน ๆ                   
ในขณะเดียวกันความกาวหนาในการทํางานขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาหรือฝายการเมือง ทําใหพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไมสูงมาก  

 ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานในดานลักษณะงานที่ปฏิบัติในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ  บุญโญรส (2555: บทคัดยอ)                
ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ในเขต 32 พบวามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับมากเทากัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจาก
พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติเปนงานที่ตรงกับความรู ความสามารถ 
เปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ และพนักงานมีความรูตามลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายจึงสงผลใหองคประกอบดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติมีขวัญและกําลังใจอยูในระดับมาก  

 2.  จากผลการศึกษาพบวา เพศของพนักงานสวนตําบลที่แตกตางกัน สงผลตอระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยเพศชาย มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
คณะกรรมการวิจัยสถาบัน (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราคําแหง ซ่ึงพบวา บุคลากรกองคลัง ที่มีเพศแตกตางกันโดยภาพรวม มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจาก พนักงานสวนตําบลที่เปนเพศชาย มีความคาดหวังกาวหนาในการทํางานนอย
กวาเพศหญิง จึงอาจทําใหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาเพศหญิง 

 3.  จากผลการศึกษาพบวา อายุของพนักงานสวนตําบลที่แตกตางกัน สงผลตอระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยพนักงานที่อายุ 21-30 ป มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานที่อายุ 31-40 ป 
และอายุ 41-50 ป ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของซูซานเน (Suzanne, 1997: 115 อางถึงใน สมบัติ  ปญญาจิรพงศ, 2551) 
ไดทําการวิจัยเก่ียวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครูในภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคตะวันตกรัฐแทนเนซซ่ี พบวา ระดับ
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่มีอายุต่ํากวา 40 ป และอายุสูงกวา 40 ป ไมมีความแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจาก 
พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม อายุ 21-30 ป อยูในชวงที่สามารถกาวหนาในตําแหนงงานอยาง
ตอเน่ืองในระดับที่สูงขึ้นหรือเล่ือนตําแหนงดวยตนเอง แตเม่ืออายุมากขึ้นจะตองสอบแขงขันเพื่อเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้น จึงอาจ
ทําใหมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานต่ําลง 

 4.  จากผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาของพนักงานสวนตําบลที่แตกตางกัน สงผลตอระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
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พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและอนุปริญญา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (2555: 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราคําแหง 
พบวา บุคลากรกองคลัง ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันโดยภาพรวมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ
เปนผลมาจาก ปจจุบันรัฐบาลมีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ ทําใหพนักงานสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาสูงมีอัตรา
เงินเดือนสูงขึ้น อาจทําใหพนักงานสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาสูงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานสวน
ตําบลที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา 

 5.  จากผลการศึกษาพบวา ประสบการณทํางานของพนักงานสวนตําบลที่แตกตางกัน สงผลตอระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีประสบการณทํางาน 6-10 ป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
พนักงานที่มีประสบการณทํางาน ต่ํากวา 5 ป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (2555: บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราคําแหง พบวา บุคลากรกอง
คลัง ที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันโดยภาพรวมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมา
จากพนักงานที่มีประสบการณในการทํางานมาก จะมีความรูความชํานาญและมีความม่ันใจขั้นตอนการปฏิบัติงานมากกวา
พนักงานสวนตําบลที่มีประสบการณนอยในขณะเดียวกันพนักงานสวนตําบลที่มีประสบการณทํางานนอยอยูในชวงที่ตอง
ปรับตัวและเรียนรูขั้นตอนการทํางานยังไมมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากนัก อาจสงผลใหระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานนอยกวาพนักงานสวนตําบลที่มีประสบการณทํางานมาก 

 6.  จากผลการศึกษาพบวา อัตราเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลที่แตกตางกัน สงผลตอระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 9,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลักคณา  โสรส (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอมวง
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวา บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน จะมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากพนักงานสวนตําบลที่มีอัตราเงินเดือนสูงสามารถแสวงหาส่ิงตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตัวเองไดมากกวาพนักงานสวนตําบลที่มีอัตราเงินเดือนนอยกวา อาจสงผลใหระดับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่มีอัตราเงินเดือนนอย 

 7.  จากผลการศึกษาพบวา สายงานที่ปฏิบัติของพนักงานสวนตําบลที่แตกตางกัน สงผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานสายงานผูบริหารมีขวัญและกําลังใจสูงกวาพนักงานที่ปฏิบัติงานสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ 2 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัยสถาบัน (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรกองคลัง ที่มีประเภท
ตําแหนงแตกตางกันโดยภาพรวมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากพนักงานสวนตําบลที่
ปฏิบัติงานสายผูบริหารจะมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ มีความม่ันคง และมีอัตราเงินเดือนสูง อาจสงผลใหระดับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานสายต่ํากวาผูบริหาร 
 
6.ขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สวนใหญมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาจะตองใหความสําคัญในการรักษาและสงเสริมขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นหรือไมใหลดลงไปกวาน้ี 
สวนดานโอกาสไดรับความกาวหนา ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานความม่ันคงในการทํางาน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน และดานเงินเดือนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช  
      1.1  ดานโอกาสไดรับความกาวหนา จากผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน จึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความยุติธรรมใน
การพิจารณาการเล่ือนตําแหนงและเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 
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      1.2  ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลใน
เขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหมีการ
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีภายในหนวยงานและเปนการเพิ่มขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 

      1.3  ดานความม่ันคงในการทํางาน จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตรงกัน เพื่อลด
ความเส่ียงตอการถูกกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ทําใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัยเกิดความภูมิใจในการ
ทํางานในหนวยงานและเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 

      1.4  ดานนโยบายและการบริหาร จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
เปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนด เพื่อใหผูปฏิบัติมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงานและเปน
การเพิ่มขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 

      1.5  ดานสภาพแวดลอมสถานที่ทํางาน จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรจัดสภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน ใหอยูใน
สภาพที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานที่จําเปนและทันสมัยในการปฏิบัติงานเปนการเพิ่มขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 

      1.6  ดานเงินเดือนและสวัสดิการ จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สําหรับการแกปญหาในดานน้ี เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก 
เน่ืองจากการพิจารณาการเพิ่มเงินเดือนไมใชเรื่องที่ทํากันไดงาย ดังน้ันจึงควรเพิ่มและจัดหาสวัสดิการอ่ืน ๆ ใหเพียงพอรวมทั้ง
ขั้นตอนการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและเต็มสิทธิอันพึงได ก็นาจะเปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานในสวนน้ีไดมากขึ้น 

      1.7  เพศ จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลที่เปนเพศชายมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสูง
กวาพนักงานสวนตําบลที่เปนเพศหญิง ดังน้ันจึงควรมีมาตรการในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่เปนเพศหญิงใหมากขึ้น 

      1.8  อายุ จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลที่อายุ 31 ป ขึ้นไป มีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่ํากวาพนักงานสวนตําบลที่อายุ 21-30 ป ดังน้ันจึงควรศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่อายุ 31 ป เพื่อหามาตรการในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตําบลใหมีระดับขวัญที่สูงขึ้น 

      1.9  ระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทจะมีระดับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาควรมี
มาตรการในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาโทซ่ึงเปน
กําลังสําคัญในการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหนวยงานในอนาคต 

     1.10  ประสบการณทํางาน จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีประสบการณทํางานมากจะมีระดับ
ขวัญและกําลังใจสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่มีประสบการณทํางานนอย ทั้งน้ีพนักงานสวนตําบลที่มีประสบการณทํางานนอย
ยังขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันจึงควรใหความชวยเหลือ แนะนําและใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ เพื่อใหพนักงานรูสึก
ม่ันใจและรูสึกมีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 

     1.11  อัตราเงินเดือน จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีอัตราเงินเดือนสูงจะมีระดับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานสวนตําบลที่มีอัตราเงินเดือนนอย ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญกับพนักงานสวนตําบลที่มีอัตรา
เงินเดือนนอยเปนอยางมาก โดยรวมกันหาแนวทางในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 
เพื่อเปนการปองกันไมใหระดับขวัญของพนักงานสวนตําบลที่มีอัตราเงินเดือนนอย มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานลด
นอยลงไป  

     1.12  สายงานที่ปฏิบัติ จากผลการวิจัย พบวา พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานสายงานผูบริหารจะมีโอกาส
กาวหนา มีความม่ันคงรวมทั้งมีอัตราเงินเดือนสูง ทําใหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง ดังน้ัน จึงควรให
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ความสําคัญกับพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติงานสายงานระดับ 1-3 เพื่อหามาตรการในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่สูงขึ้น 

 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
     2.1  ดานจํานวนกลุมตัวอยาง นอกจากจะใชพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมแลว ควร

เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้นเปนระดับจังหวัด เพื่อใหไดทราบขอมูลการทําวิจัยที่สมบูรณมากขึ้น 
     2.2  ควรศึกษาขอมูลในเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น 
     2.3  ควรนําปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลหรือความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเขามาศึกษาใหมากขึ้น

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง 
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