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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศ

ในการท างาน คุณลักษณะงานและประสิทธิภาพการท างาน (2) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงานที่

มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 200 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
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 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 

คน คิดเป็นร้อยละ 56 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 48 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 

182 คน คิดเป็นร้อยละ 91 มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 5.55 เป็น

พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 59 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 

– 30,000 บาท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

 สรุปผลการศึกษา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน 

บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดีที่สุดคือ ด้านคุณลักษณะงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ

หัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0505 ตามล าดับ 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is : (1) To survey the opinions of the officer’s of Suphan 
Buri Provincial Administration Organization towards Morale and Operational encouragement, 
Change Leadership, Work Atmosphere, Job Characteristics and Work Efficiency (2) To analyze 
the influence of Morale and Operational Encouragement, Change Leadership, Work 
Atmosphere, and Job Characteristic affecting officer’s work efficiency of Local Administrative 
Organization of Suphan Buri Province. 
 The population of this research is a group of officer’s in Local Administrative 
Organization of Suphan Buri Province. A sample group of 200 respondents. The instruments 
used to collect the data were analysed using computer programs for frequency, percentage, 
mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
 The research found that officer’s all respondents 200 person. Most are female 112 
peoples representing 56 percent. Most of ages are 31 - 40 years old shown 96 peoples 
representing 48 percent. Most of education levels are bachelor’s degree level 182 people 
representing 91 percent. Most of officer’s work for more than five years 115 people 
representing 57.5 percent. Most of hiring officer’s/officer’s hired by the mission of 118 people 
representing 59 percent and having an average monthly income of 20,001 – 30,000 bath of 
92 peoples representing 46 percent. 
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 Summary Morale and Operational Encouragement, Change Leadership, Work 

Atmosphere, and Job Characteristic affecting officer’s work efficiency of Local Administrative 

Organization of Suphan Buri Province the overview level is the highest level.The variables 

that had the highest effect on the work efficiency of the officer’s of the Suphan Buri 

Provincial Administration is Job Characteristic, Change Leadership, Work Atmosphere and 

Morale and Operational en couragement with a statistical significance at the level of 0.05 

respectively. 

 

Keywords  :  Morale and Operational encouragement, Change Leadership, Work Atmosphere, 

Job Characteristics, Work Efficiency.  

 

บทน ำ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศภายใต้รากฐานที่

เข้มแข็ง ในปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้แบ่งออกเป็น 5 รูปแบบด้วยกัน คือ 

กรุงเทพมหานคร(กทม5) เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ5) เทศบาล และองค์การบริหาร       

ส่วนต าบล (อบต5) ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะโครงสร้างและการบริหารงานแตกต่างกันออกไป องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์การบริหารรูปแบบหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด พ5ศ5 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ5ศ5 2562 โดยมุ่งเน้นและบริหารราชการแผ่นดิน   

โดยการกระจายอ านาจออกจากส่วนราชการกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี

โอกาสร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมาก

ที่สุด 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง ที่มีอ านาจในการ

บริหารงานในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีขอบเขต

กว้างมากขึ้น ผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมี

ประสิทธิภาพการท างานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่จะท าให้ประสิทธิภาพการท างานดียิ่งขึ้น เช่น    

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ างาน บรรยากาศในการท างาน

และคุณลักษณะงาน 
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 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความสนใจที่จะน ามาศึกษากับประสิทธิภาพการท างานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาโดยการน าปัจจัยทั้งสี่ข้างต้นกับหน่วยงานของภาครัฐและ

ต้องการพิสูจน์ว่าปัจจัยทั้งสี่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรีอย่างไร เพ่ือให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งปัญหาการวิจัยไว้ว่า ขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงานจะ

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือไม่ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษา ในครั้ง
นี้ ได้แก่  

1. เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการท างาน คุณลักษณะงาน
และประสิทธิภาพการท างาน 

2. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน 

บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ 

 15 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 25 ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน 

 35 บรรยากาศในการท างาน 

 45 คุณลักษณะงาน 

 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

 พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อเรื่อง     
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการ
ท างาน คุณลักษณะงานและประสิทธิภาพการท างาน 

2. ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน 

3. ท าให้ทราบถึงระดับการรับรู้ของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน 

4. ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลงของ
หัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

 

กรอบแนวควำมคิด 

 

ภาพตัวแปรและเส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประสทิธิภาพการท างานของ

พนกังานองค์การบริหารสว่น

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ขวญัและก าลงัใจในการ

ปฏิบตัิงาน 

ความเป็นผู้น าการ

เปลีย่นแปลงของ

หวัหน้างาน 

บรรยากาศในการ

ท างาน 

คณุลกัษณะงาน 
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แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

    เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1975) ได้ศึกษาปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่องานที่ท า โดยผล

การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีและไม่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ท า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ปัจจัยจูง

ใจเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวกเพราะท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์

กับเรื่องของงานโดยตรง นั่นคือความต้องการจะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตนเอง คือเป้าหมาย

สูงสุดของมนุษย์ ส่วนปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะ

เป็นภาวะแวดล้อมหรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจัยนี้อาจจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้  

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ำงำน 

   Yukl (1994) ให้ความหมาย “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง” หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าจะต้อง

สร้างพันธะต่อเป้าหมายขององค์กร (Objective) โดยการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowering) ให้กับผู้ตาม 

เพ่ือที่จะให้ผู้ตามนั้นใช้ในการปฏิบัติตนให้เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรวางไว้ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบรรยำกำศในกำรท ำงำน 

   Steers &  Porter  (1983) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ คือลักษณะของสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลและเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่อองค์การ ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์การภายใต้สภาพแวดล้อมการท างาน

ซ่ึงเป็นผลิตผลขององค์การและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพวกเขา 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะงำน 

   Hackman & Oldham (1975)  กล่าวว่า คุณลักษณะของงานส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจซึ่งมี

ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การที่จะท าให้งานมีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ

ของงานด้วยเช่นกัน 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

   สมใจ ลักษณะ (2552) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกออกได้ เป็น  2  ระดับ  คือ 

1.  ประสิทธิภาพส่วนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน คือบุคคลที่ตั้งใจท างาน

อย่างเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจใน

การท างาน เป็นบุคคลที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงานคิดค้นดัดแปลงวิธีการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
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2.  ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถด าเนินการต่าง ๆ ตามภารกิจ

หน้าที่ ขององค์กรโดยใช้ทรัพยากรปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งก าลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุดมีการสูญเสียน้อยที่สุดมี

ลักษณะของการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์ได้ด้วยดี  โดยประหยัดทั้งเวลาทรัพยากรและบุคคลองค์กรระบบ

การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อผลผลิตและการบริการได้ ตามเป้าหมายองค์กรมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์      

กลยุทธ์  วิธีการเทคนิคและเทคโนโลยีอย่างฉลาด ท าให้เกิดวิธีการท างานอย่างเหมาะสม มีความราบรื่นในการ

ด าเนินงานมีอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุดบุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดีมีความสุขความพอใจในการ

ท างาน 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 1. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

   ตะวัน ศิลป์ประกอบ (2551)  ได้ศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี และศึกษาเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่

รับราชการ ระดับต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานส่วนต าบล ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จ านวน 10 แห่ง จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 222 

ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

แบบสอบถาม จ านวน 30 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

     ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านความพึงพอใจในหน้าที่การ

งานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ด้านการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

ระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ โอกาสในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การ

เปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

อ าเภอเมืองชลบุรี พบว่า พนักงานส่วนต าบล ที่มีอายุ ระยะเวลารับราชการ และอัตราเงินเดือน ต่างกันจะมี
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ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีไม่ต่างหัน ในขณะที่

พนักงานส่วนต าบลที่มี ระดับการศึกษา และระดับต าแหน่ง ต่างกันจะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองชลบุรีต่างกัน จากการค้นพบดังกล่าวมีข้อเสนอแนะดังนี้ องค์กร

ควรมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเพ่ิมมากขึ้น ควรส่งเสริมให้

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน 

25 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ำงำน

ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

   พิชญา  เชื้อสิงโต (2558)  ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาผู้น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร และ

บทบาทของผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างานของข้าราชการในเทศบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานของข้าราชการ

ในเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ข้าราชการในเทศบาลแห่งหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์พบว่า     

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการ

สร้างบารมีและด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการท างานของข้าราชการใน

เทศบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ในทางตรงกันข้ามด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาไม่มีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลการท างานของข้าราชการในเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    

ที่ระดับ 0505 

35 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนส่งผลต่อประสิทธิภำพกำร
ท ำงำน 

   มะลิวรรณ  อรรคเศรษฐัง (2559) ได้ศึกษาเรื่อง บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 

2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

สรรพากรพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบของบรรยากาศองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพการในปฏิบัติงาน

ของบุคลากรส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กาฬสินธุ์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากบุคลากร

ส านักงานสรรพากรพ้ืนมี่กาฬสินธุ์ จ านวน 143 คน มีผู้ตอบกลับจ านวน 143 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple  Correlation  Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ ( Multiple  Regression  Analysis) ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศ

องค์กรโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากโดยบุคลากรให้ความส าคัญด้านโครงสร้างองค์กรเป็นอันดับแรก รองลงมา

คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามล าดับ และมีระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานโดยบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ด้านความรับผิดชอบ และด้านการจัดการความขัดแย้ง 

45 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะงำนส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

   จิราภรณ์ ขุนรัง (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านลักษณะงาน และ

ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอ าเภอพระสมุทร

เจดีย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะ

งาน และเพ่ือศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาบริษัทเอกชน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดสอบความตรงของเนื้อหาและความน่าเชื่อถือด้วย

วิธีของครอนบาร์ค กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.929 และแจกกับพนักงาบริษัทเอกชนใน

เขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 400 คน และวิธีทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมาน ได้แก่การใช้ สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าทีและความแตกต่างค่าเอฟ พบว่า ข้อมูลลักษณะ

ประชากรศาสตร์ใน ด้าน อายุระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้ที่ได้รับต่อเดือน ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน โดยรวมแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามข้อมูลลักษณะ  

ประชากรศาสตร์ด้าน เพศ และ ระดับปฏิบัติการ ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาบริษัทเอกชน

ไม่แตกต่างกัน การใช้สถิติถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า อิทธิพลของปัจจัยด้านลักษณะงาน ในด้านความก้าวหน้าใน

การท างาน และความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในงานส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทเอกชนในทางตรงกันข้าม ด้านความส าคัญของลักษณะงานไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทเอกชนและสถิติถดถอยอย่างง่าย พบว่า อิทธิพลของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 จัดท าแบบสอบถามแบบออนไลน์จากเว็ปไซด์ Google Forms (https://docs.google.com/) และ

ท าการแจกแบบสอบถามแบบสะดวกรายบุคคล ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามคือพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรีเท่านั้น 

สรุปผลกำรศึกษำ 

1. สรุปผลข้อมูลทำงประชำกรศำสตร์ 

 ผลการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาปฏิบัติงาน

อยู่ที่ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเมื่อสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่งงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงาน

จ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ นอกจากนี้ยังสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท มากที่สุด 

2. สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้า
งาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะงาน ด้านความเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ด้านบรรยากาศในการท างานและด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ตามล าดับ                          

   251 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการในด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
        พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด ต่อเรื่องความส าเร็จ

ในการปฏิบัติงานท าให้ท่านมุ่งมั่นที่จะท างานให้ดียิ่งขึ้น  หัวหน้าหน่วยงานของท่านให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นตามที่ท่านปรารถนา  เมื่อประสบปัญหาเกี่ยวกับการท างานหรือกับเรื่องส่วนตัว
สามารถปรึกษากับเพื่อนร่วมงานได้  ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและชมเชยเมื่อท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

https://docs.google.com/)%20และ
https://docs.google.com/)%20และ
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รายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่งานที่รับผิดชอบ และงานที่ท าอยู่
สามารถท าให้ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ตามล าดับ 

252 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการในด้านความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน 
     พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด ต่อเรื่องหัวหน้า

หน่วยงานของท่านพูดเพ่ือปลุกเร้าให้ท่านเกิดความมั่นใจและมีความพยายามเพ่ิมขึ้นในการท างานตามระบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม หัวหน้าหน่วยงานมีการประเมินผลการท างานโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานและ
การเสนอความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความใหม่และสร้างสรรค์ หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ที่ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและสามารถเลือกน ามาใช้กับการท างานได้เป็นอย่างดี หัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการท างาน และหัวหน้าหน่วยงาน
ของท่านกระตุ้นให้ทุกคนในหน่วยงานคิดและเสนอการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ที่จะท าให้การท างานได้ผลดี
ขึ้น ตามล าดับ 

   253 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการในด้านบรรยากาศในการท างาน 
    พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด  ต่อเรื่องสถานที่

ท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมในการปฏิบัติงาน องค์การสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในการท างาน การเปิดโอกาสให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานกับเพ่ือนร่วมงานได้ 
หัวหน้าหน่วยงานของท่านร่วมช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาในงานที่เกิดขึ้น ทีมงานและเพ่ือน
ร่วมงาน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และองค์การสามารถจัดสภาพแวดล้อมการท างานได้อย่าง
ปลอดภัย ตามล าดับ 

254 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการในด้านคุณลักษณะงาน 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด ต่อเรื่องงานที่ได้รับ

มอบหมายเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน งานที่มอบหมายมีขั้นตอนและระเบียบในการปฏิบัติ
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน งานที่ท่านท ามีประโยชน์และความส าคัญต่อองค์การ งานที่เร่งด่วนจะมีการมอบหมาย
บุคคลที่พอเพียงและมีคุณสมบัติเหมาะสม งานของท่านมีความหลากหลายและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน และงานมีปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการท างานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ 

255 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการในด้านประสิทธิภาพการท างาน 
   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยมากที่สุด  ต่อเรื่อง

ความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงานร่วมกันเพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความสามารถ

ในการพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องท าให้การท างานดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย  ความสามารถในการท างานที่

ท าให้ได้รับผลงานที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานเป็นที่พึงพอใจ การปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ ความสามารถที่จะใช้การสื่อสารในการประสานงานได้อย่างชัดเจนทั้งกับบุคคล
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และพนักงานจากภายในและภายนอก ความสามารถในการให้บริการที่สนองตอบความต้องการของผู้ที่เข้ามาใช้

บริการได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ประทับใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก

หน่วยงานให้ลุล่วง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  ความ

เข้าใจระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดีท าให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และความสามารถท างานที่

ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน ตามล าดับ 

3. สรุปผลข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ 

   ผลการศึกษาที่สรุปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
             3.1 ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศ
ในการท างาน คุณลักษณะงานและประสิทธิภาพการท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยมาก
ที่สุด ต่อเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศใน
การท างาน คุณลักษณะงานและประสิทธิภาพการท างาน 

             3.2 ผลสรุปการศึกษาที่ต้องการเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการท างานและคุณลักษณะงานที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จากการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาแยกเป็นตัวแปร
อิทธิพลแต่ละตัวยังพบอีกว่าตัวแปรอิทธิพลแต่ละตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า P-value (Sig) ของแต่ละตัวแปรพบว่ามีค่าต่ ากว่า 0.05 ในขณะเดียวกันยัง
พบว่าตัวแปรอิทธิพลแต่ละตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกัน กล่าวคือ ตัวแปรอิทธิพลด้าน
คุณลักษณะงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานมากที่สุด ด้านตัวแปรอิทธิพลความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้างาน ตามด้วยตัวแปรอิทธิพลบรรยากาศในการท างาน  และตัวแปรอิทธิพลขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาดังกล่าวยังเป็นการสอดคล้องกับสมมุติฐานที่
เสนอไว้อีกด้วย 

อภิปรำยผล 

การอภิปรายผลในเรื่องนี้เป็นการอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอภิปรายเป็นล าดับต่อไปนี้ 

 15 ผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ที่กล่าวว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ตะวัน  ศิลป์ประกอบ (2551) ที่ศึกษาว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองฃลบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 1 
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 25 ผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ที่กล่าวว่า ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญา  เชื้อสิงโต (2558) ที่ศึกษาว่า การศึกษาผู้น าการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
องค์กรและบทบาทของผู้น า ที่มีต่อประสิทธิผลการท างานของข้าราชการในเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 

 35 ผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ที่กล่าวว่า บรรยากาศในการท างานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มะ
ลิวรรณ  อรรคเศรษฐัง (2559) ที่ศึกษาว่า บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏฺบัติงานของ
บุคลากรส านักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 3 

 45 ผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานที่  4 ที่กล่าวว่า คุณลักษณะงานมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรา
ภรณ์  ชุนรัง (255.) ที่ศึกษาว่า การศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ 4 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลไปใช้ 

ในการน าผลไปใช้ ผลการศึกษาที่ได้รับ สามารถถูกน าไปใช้ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 15 ผลการศึกษาพบว่า เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลถึงประสิทธิภาพการท างาน องค์กรจะต้องค านึงถึง
คุณลักษณะงาน ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน บรรยากาศในการท างาน และขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

25 ผลการศึกษาพบว่าในด้านขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน องค์กรควรมีนโยบายส่งเสริม
ความก้าวหน้าให้กับพนักงานจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างประจ าเพ่ิมมากขึ้น ควร
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน 

 35 ผลการศึกษาพบว่าในด้านบรรยากาศในการท างาน ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมให้ทุกคนในองค์กร     
มีส่วนร่วมและรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี ความเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร 

ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหรือการวิจัยครั้งต่อไป และยังสามารถ น าไปใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงในการเขยีนผลงานทางวิชาการให้มีองค์ความรู้ทางด้าน ในเชิงลึกได้มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป  

ผู้วิจัยได้เสนอแนะประเด็นที่ควรจะมีการน าไปศึกษาต่อในโอกาสต่อไป ดังนี้คือ  

1. ผู้วิจัยส าหรับโอกาสต่อไป ควรศึกษาตัวแปรอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานอ่ืนๆเพ่ิม
มากขึ้น เช่น ด้านความผูกพันต่อองค์กร ด้านแรงจูงใจ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรต่อไป 

2. ผู้วิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอ่ืน เช่น การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ร่วมด้วยเพื่อประโยชน์และความแม่นย าของผลที่ได้รับไม่ว่าผลที่ได้รับจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านั้น 

3. ผู้วิจัยครั้งต่อไปอาจเลือกใช้สถิติอ่ืนๆ ที่ท าให้ผลการศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น 

บรรณำนุกรม 

เกริกเกียรติ  ต่อกิจไพบูลย์5 (2558)5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงานกับ

 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีทุนของจิตวิทยาด้านบวกเป็นตัวแปรก ากับ,       

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5 

จิรนันท์  เนื่องนรา5 (2556)5 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต

 อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จิราภรณ์  ขุนรัง5 (255.)5 การศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัย

 วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตอ าเภอ       

 พระสมุทรเจดีย์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ5 

ฐิติวรรณ  เรืองสุวรรณ5 (2560)5 ขวัญและก าลังใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน : เปรียบเทียบ

 ระหว่างพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานประจ าของบริษัทส ารวจและผลิตปิโปรเลียมแห่งหนึ่ง, 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5 

นลพรรณ  บุญฤทธิ์5 (2558)5 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

 จังหวัดชลบุรี, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา5 

ปัญญาพร  ฐิติพงศ์5 (2558)5 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทก่อสร้าง : 

 กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์ เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ ากัด, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

ศิลปากร5 

 

 


