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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกรด็                
จังหวัดนนทบุรี  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี และเพือ่ศึกษาแนวทางในการสร้างและปรับปรุงขวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงานของ
บุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี โดยใช้วิธีวจิัยเอกสารและวิจยัสนาม ในส่วนของการวจิัยสนาม              
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูจ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่าขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ทีด่ี ไม่ว่าจะเป็น
ผลตอบแทน เงินรางวัล เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน โบนสั ซึ่งส่งผลไปถึงการท างานท่ีออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีการก ำหนดเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำนท่ีชัดเจน โดยค ำนึงถึงศักยภำพ ทั้งในเรื่องนโยบำย บุคลำกร งบประมำณ 
รวมทั้งกำรบริหำรจดักำร ส่งผลใหข้วัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร เทศบาลนครปากเกร็ดถูก
แสดงออกในด้านที่ด ีโดยปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนคร             
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บ าเหนจ็รางวัล การได้รับผลตอบแทนจากองค์กร ปัจจัยที่
ส่งผลทางดา้นกายภาพ สภาพของการท างาน ถูกต้องตามสุขลักษณะ เช่น การถ่ายเทของสภาพอากาศ แสงสว่างที่
เพียงพอเหมาะสมส าหรับการปฏบิัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ปัจจัยด้านการวางแผนการ
สร้างขวัญและก าลังใจท่ีดี  ยังไม่มกีารส ารวจความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง เพื่อจัดท าเป็นแผนการพัฒนา
บุคลากร และมีแนวทางในการมุ่งเน้นการให้ประโยชน์การให้บ าเหนจ็รางวัล การเลื่อนช้ัน เลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่
ปฏิบัติงานดีอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการชมเชยย่อม ซึ่งเป็นเครื่องจูงใจของบุคลากรเทศบาลนคร ปากเกร็ด รวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนท่ีดี 
ต้องมีการส ารวจความต้องการของบุคลากร ว่าต้องการให้พัฒนาในด้าน และมีการตดิตามและประเมนิผลหลังการ
พัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และมีการจดักระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคบับัญชาและผู้
ปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรยีนรูร้ะหว่างกัน ท าให้เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคล และท าให้
เกิดการเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีตรงกัน 
 

ค าส าคัญ : ขวัญและก าลังใจ เทศบาลนครปากเกรด็ 
 

บทน า 
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองความเป็นอสิระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

หลักของการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบรกิารสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในพ้ืนท่ี 
เทศบาลนครปากเกรด็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ในการบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด           
มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบญัชาสูงสุดในสายงานบริหาร ปลดัเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาในสายงานประจ า             
มีการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีพื้นท่ี 
 

 
 
*บทควำมนี้เรียบเรียงจำกกำรค้นคว้ำอิสระเร่ือง ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เทศบำลนครปำกเกร็ด 
**นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
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ปกครอง 36.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุพื้นที ่5 ต าบล ได้แก่ ต าบลปากเกร็ด ต าบลบางตลาด ต าบล   
บ้านใหม่ ต าบลคลองเกลือ และต าบลบางพูด โดยนายกเทศมนตรไีด้มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนา คือ แหล่งการศึกษา 
ช้ันดี ท่ีอยู่อาศัยชั้นน า ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา ซึ่งการที่จะท าให้วิสัยทัศน์และภารกิจ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ดบรรลุตามเป้าประสงค์นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยอันส าคญั ได้แก่             
คน เงิน วัสดุงบประมาณ และการบริหารจดัการทีด่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์หรือคนในองค์กร  

ในการปฏิบัติงานน้ัน นอกจากจะมีระเบยีบวินัย ค าสั่ง เป็นตัวควบคุมให้บุคคลท างานส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้แล้ว  สิ่งส าคญัอย่างหนึ่งกค็ือ ความสุขกาย ความสบายใจ ในการท างานซึ่งความรูส้ึก ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยปัจจัยเป็นตัวก าหนด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการท างาน เพราะสภาพแวดล้อมในการท างาน
จะส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งก็หมายถงึขวัญและก าลังใจในการท างานหรือเป็นพลัง
ผลักดันให้บคุคลเกิดความกระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน ขวัญและก าลังใจถือเป็นสิ่งที่ส าคญัในการปฏิบัติงาน           
หากผู้ปฏิบตัิงานมีขวัญก าลังใจท่ีดยี่อมมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ส่งผลให้มีการอุทิศตนและทุม่เทในการ
ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานย่อยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีขวัญก าลังใจ            
ไม่อุทิศตนและทุ่มเทตามที่ควรจะเป็น ผลการปฏิบัติงานกไ็ม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ การให้ความส าคัญ
กับขวัญและก าลังใจของบุคลากรจึงเป็นสิ่งท่ีผู้บรหิารต้องค านึงถึง เพราะไม่เพียงแต่การให้บริการแกป่ระชาชนผู้มา
รับบริการแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน 

จากสาเหตุปัญหาดังกล่าว  ท าใหผู้้ศึกษาในฐานะบุคลากรคนหนึ่งในเทศบาลนครปากเกรด็เกดิความสนใจ
ที่จะท าการศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกรด็ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการพิจารณา
ปรับปรุงการบริหารงาน โดยเฉพาะการบรหิารงานบุคคลเพื่อให้มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ดีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการและบรรลผุลตามวสิัยทัศน์
ของเทศบาลนครปากเกร็ด ต่อไป โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยครั้งนีเ้ฉพาะเทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี
เท่านั้น 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 1. ประชากร (Population) ได้แก ่ข้าราชการ พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดลักษณะของประชากรทีต่้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสะกุล, 2561, หน้า 45)            
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน โดยพิจารณาคณุสมบัติดังนี ้
    1. เป็นผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด ท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของ
เทศบาลนครปากเกรด็ จ านวน 3 คน 
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    2. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานบุคลากร เพื่อพัฒนาขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของเทศบาล
นครปากเกรด็ จ านวน 3 คน 
    3. เป็นข้าราชการในระดับผู้บรหิารระดับต้น ของเทศบาลนครปากเกร็ด จ านวน 3 คน 
    4. เป็นข้าราชการของเทศบาลนครปากเกรด็ จ านวน 6 คน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561, หน้า 54) ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้วิจยัได้ก าหนดวันนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งใหผู้้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
ก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณจ์ะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ใน
การจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
     1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย ได้แก่ วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ                 

อย่างละเอียด 
     1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิ เช่น 

นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลอืก

วิธีการสัมภาษณต์ามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ซึง่ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview)             
โดยที่ผู้วิจยัต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์  ซึ่งผู้วจิัยจะสัมภาษณต์ามข้อท่ีก าหนด
ไว้เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทกึเสียงตาม              
ค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 

ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ

แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่

เกี่ยวข้อง ได้แก ่แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะความคลา้ยคลึงกันและแตกต่างกัน
ของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
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 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการศึกษาขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด ศกึษาถึงปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกรด็ และศึกษาแนวทางในการสร้างและปรับปรุงขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด โดยใช้การเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา 

 
ผลกำรวิจัยและกำรอภิปรำยผล 
 
 ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 

จากการประมวลและกลั่นกรองจากแนวคิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมีความหมายและ
ความส าคญัในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นปฏิบัตงิานใดๆ ก็ตามจะต้องบรรลุวัตถุประสงคม์าก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคนหรอืผู้ปฏิบัตเิป็นส าคัญ และเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานมี
ความส าคญักับประสิทธิภาพในการท างาน กล่าวคือถ้าผู้ปฏิบัติงานมขีวัญและก าลังใจสูงการบริหารงานก็เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าขวัญและก าลังใจต่ าก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานเช่นเดียวกัน และได้สรุป
ประเด็นความส าคัญของขวัญและก าลังใจไว้ดังน้ี 

 1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ 
 2. สร้างความจงรักภักดีมคีวามซื่อสัตยต์่อหมู่คณะและองค์การ 
 3. เกื้อหนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งระเบยีบวนิัยและศีลธรรมอันดีงาม 
 4. สร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วมในหมูค่ณะ 
 5. เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคลในหน่วยงานกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 6. เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิกในหน่วยงานเกิดความคดิสร้างสรรค ์
 7. ท าให้เกิดความเช่ือมัน่และศรัทธาในองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ 
 1. บทบาทของผู้น าหรือหัวหน้างานท่ีมีต่อผู้ใต้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ผู้น าต้องมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี

การวางตัวที่เหมาะสมความเข้าใจถูกต้องและมสีัมพันธ์อันดีกับลูกนอ้งเพราะผู้น าเป็นเสมือนสะพานท่ีเชื่อมโยงความ
เข้าใจอันดีระหวา่งองค์การกับผู้ปฏิบัติงานดังน้ันสมัพันธภาพระหว่างหัวหน้างานและผูร้่วมงานจึงมีความส าคญัต่อ
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการงานขององค์การอย่างมาก 

 2. ความพอใจต่อวัตถุประสงค์หลกัและนโยบายการด าเนินงานขององค์การของพนักงานเจ้าหน้าที่งาน
ตลอดจนการจัดการและระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์การสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นเรื่องส าคญัมากเพราะถ้าทุกคน
หรือสมาชิกมคีวามเข้าใจซาบซึ้งถึงระบบ และวิธีการด าเนินงานขององค์การแล้วเขาเหล่านั้นย่อมที่จะคิดเวลาให้แก่
งานมีก าลังใจและก าลังขวัญในการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 

 3. ความพอใจในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู่เพราะในการปฏิบัติงานนั้นถ้าได้ท างานท่ีตนพึงพอใจน้ันย่อม
ได้ผลมากกว่าการที่ต้องปฏิบตัิงานท่ีไม่พอใจ 

 4. การให้บ าเหน็จรางวัล การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งแกผู่้ปฏิบัติงานดีย่อมเป็นเครื่องจูงใจให้บรรดา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่การงานด้วยความขยันขันแข็งมั่นใจและมี
ก าลังขวัญด ี

 5. สภาพของการท างานควรให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ         
มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงาน 

 6. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพทางกายและใจ อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน อาจเปลี่ยน 
แปลงไดเ้สมอท้ังที่มผีลโดยตรงจากผู้นั้นเองหรือมาจากท่ีอื่น เช่น ปัญหาทางครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ปัญหาเกี่ยวกับ
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สุขภาพกาย และสุขภาพจิตนีม้ีผลอย่างมากต่อการท างานเพราะหากเมื่อไหร่ผู้ปฏิบัติงานมีปญัหาเกีย่วกับสุขภาพ
กายและสุขภาพจติแล้วเขาเหล่านัน้ย่อมจะไม่สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานให้บังเกดิผลดไีด้ 

 
ขวัญเป็นสภาวะแห่งจิตใจของสมาชิกในหมู่หรือในองค์กรที่แต่ละคนแสดงออกด้วยความสนใจหรือความ

กระตือรือร้นในการท างานขวัญเปน็เสมือนแกนกลางของปัจจัยบุคคลในอันที่จะอุทิศกายและใจในการท างานให้แก่
องค์กรหากองค์กรใดมีสมาชิกท่ีมขีวัญในการท างานต่ าก็เป็นที่คาดหมายได้ว่ากิจการงานขององค์กรนั้นย่อมไม่
บรรลผุลและอาบล่มสลายไปในท่ีสุด โดยพิจารณาถึงวิธีการ ท่ีจะบ ารุงขวัญก าลังใจในการท างาน ซึ่งมีวิธีการคือ 

1.สร้างทัศนคติที่ดีในการท างาน เพราะขวัญก าลังใจท่ีดีนั้น ย่อมเกิดจากทัศนคติที่ดีต่อการท างานของ
ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ทศันคติโดยทั่วไปหมายถึงความรูส้ึกหรืออารมณ์ที่กระท าในทางรับหรอืปฏิเสธต่อ
บุคคล กลุม่ชน สถานการณ์ หรือค่านิยมใดๆ ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็นสิ่งส าคญัประการแรกท่ีควรจะได้รบัการ
เสรมิสร้างให้มีขึ้นแก่บุคคลทุกคนในหน่วยงานทุกหน่วยในองค์กร 

2.วางมาตรฐานและสร้างเครื่องมือส าหรับวัดผลส าเร็จของการปฏิบตัิงาน เช่น จัดให้มีระบบการประเมิน 
(Job Evaluation) เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาเลื่อนช้ัน เลือนเงินเดือน สับเปลี่ยนโยกย้ายต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
ที่ดี เพราะการจัดสร้างมาตรฐานท่ีเชื่อถือได้ไว้ใช้ในองค์กรเพื่อประโยชน์ดังกล่าวนี้ ย่อยจะสามารถป้องกันความ
ล าเอียงและข้อครหาอันจะเป็นทางน าไปสู่การเสื่อมขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรได้ 

3.เงินเดือนและคา่จ้าง คนท างานก็เพราะมคีวามประสงค์จะได้ค่าตอบแทน เพื่อการยังชีพและยก
มาตรฐานการครองชีพของตน ซึ่งหมายความว่าเงินมีความสัมพันธ์กบัการงานของคนโดยตรง เงินเดือนค่าจ้างที่เป็น
ธรรมเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นเครื่องช่วยให้เกิดขวัญก าลังใจท่ีดี แต่การบริหารงานบุคคลทีด่ีไม่ใช้อยู่ท่ีเพยีงแต่ก าหนด
เงินเดือนค่าจ้างให้เป็นธรรมเท่านัน้ หากแต่เป็นปัจจยัที่ส าคญัยิ่งประการหนึ่งซึ่งสมควรได้รับความสนใจแต่ถ้าขวัญ
ก าลังใจตกต่ าด้วยเหตุอื่น การขึ้นอัตราเงินเดือนคา่จ้างก็อาจจะไม่มผีลต่อความส าเร็จขององค์กร 

 
4.ความพงึพอใจในงานที่ท า ขวัญเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าใช้งานนั้นเปิดโอกาสให้คนได้ใช้

ความช านาญและความคดิรเิริ่มของตนเองคนงานจะพอใจในงานท่ีตนท า ดังนั้นตั้งข้อสังเกตได้วา่ผลงานท่ีคนท าด้วย
ใจรักนั้นย่อมดีกว่าผลงานท่ีท าโดยคนไม่รักงานเมื่อเราหวังจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ งานท่ีจะมอบหมายให้คนหนึ่ง
ท าน้ันจึงควรเป็นงานท่ีเขาพึงพอใจเพื่อจะได้ผลิตผลอย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.ความเป็นหน่วยหนึ่งของงานในองค์กรหนึ่ง ๆ ย่อมมีกลุม่สังคม (Social Group) เกิดขึ้นภายในองค์กร
นั้น เช่น กลุ่มสนใจในงานอดิเรกตา่งๆ การเข้าสังกดัในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยความที่สนใจในเรื่องเดียวกบัสมาชิกคน
อื่นๆ ในกลุ่มต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการไดร้ับการยอมรบัเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่
สนใจในกิจกรรมในกลุ่มที่ท ามากนักก็อาจมีขวัญก าลังใจดไีด้ ถ้าไดร้ับการยกย่องนับถือจากคนท่ีเป็นพวกเดียวกัน 
เมื่อคนในกลุ่มสามารถรวมกันได้จะเห็นได้ว่าขวัญก าลังใจของกลุ่มโดยทั่วไปดีขึ้น แต่ถ้ากลุ่มย่อยๆ เหลา่นี้ผสานกันได้
ก็จะท าให้ขวัญก าลังใจของกลุ่มมากข้ึนด้วย และส่งผลไปถึงขวัญโดยส่วนรวมขององค์กรทั้งองค์กร 

6.สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบญัชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บังคับ บัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีจะท าใหเ้กิดความดีนั้น ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเคารพนับถือซึ่งกัน
และกัน ผู้บังคับบญัชาไม่พึงเห็นลกูน้องเป็นเครื่องจักร หรือเป็นคนขี้เกียจ ต้องจ้ าจี้จ้ าไช ค่อยจับผดิ บังคับ ลงโทษ 
แต่เป็นหนา้ที่ท่ีผู้บังคับบญัชาจะตอ้งหาทางกระตุ้นให้เกิดการท างานด้วยความสมัครใจในการปฏิบตัิงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเองวิธีต่อไปนีเ้ป็นวิธีที่จะช่วยได้มากข้ึน 

6.1 อย่าจู้จี้กับผู้ใต้บังคับบัญชาจนเกินไป เมื่อมอบหมายงานใหไ้ปท าแล้วก็ไม่ควรควบคุมเสยีจน
กระดิกตัวไมไ่ด้เพราะจะท าให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ใช้ความคิดและท างานนั้นด้วยตนเองเราจะกลายเป็นเครือ่งมือชนิด
หนึ่งเท่านั้นและมคีวามรูส้ึกว่างานนั้นไม่ใช่ความส าเร็จเค้าเคา้จะไมไ่ด้รับความภูมิใจในผลงานนั้นเลย 

6.2 เมื่อมีปัญหาในการท างานเกดิขึ้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปรึกษาหารือและ
ช่วยช้ีปัญหา แก้หากเป็นเรื่องที่จะกระทบกระเทือนต่อส่วนรวมก็จะต้องฟังความเห็นของส่วนรวมด้วยผู้ ใต้บังคับ
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บัญชาหรือหัวหน้างานท่ีดีพึงละเวน้การกระท าในลักษณะเผด็จการโดยเดด็ขาด แม้ว่าในบางโอกาสการใช้วิธีการผู้น า
แบบเผดจ็การจะช่วยให้งานส าเร็จโดยเร็วก็ตาม แต่ผลแห่งความส าเร็จนั้นมักจะไม่จรีังยั่งยืน ความส าเร็จของงานใน
ลักษณะเช่นนี้นอกจากเป็นงานท่ีได้แต่ผลงานท่ีไม่ทรงคุณค่าในทางบริหารแล้ว ยังเป็นงานท่ีไม่ก่อประโยชน์อนุกูลแก่
ขวัญและน้ าใจของผูร้่วมงานด้วย 

6.3 หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ดจีะต้องเป็นผู้ให้ความคุ้มครองเมตตาให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ไม่ใช่วางตัวเป็นฝา่ยเหนือ กล่าวคือให้ความสนใจแกส่ภาวะการท างานด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่ใช่
มุ่งแต่ให้ผลติผลงานออกมาโดยไมค่ านึงถึงสภาพการท างานท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อการท างาน แต่อย่างใดตอ้งค านึงเสมอ
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคือคนไม่ใช่เครือ่งจักรที่จะต้องทนต่อความกดดันจนเกินขอบเขต 

6.4 เมื่อมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับไปท าแล้วไม่ควรแย่งงานนั้นมาท าเสยีเองควรปล่อย
ให้เขามีอิสระในการท างาน หน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาก็คือให้ค าปรึกษาหารือแก้ไขปญัหาเมื่อเขาต้องการ แต่ไมค่วร
แย่งงานนั้นมาท าเสียเอง 

6.5 ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีความเช่ือมั่นในตนเองซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา 
การท างานอย่าโลเลขาดความมั่นใจย่อมท าให้ผู้ใต้บังคับบญัชาพลอยรวนเร ขาดความมั่นใจตามไปด้วยและเกดิความ
ไม่มั่นคงในการท างานขององค์กรนั้น 

6.6 ผู้บังคับบัญชาต้องรู้ว่าตนก าลงัท าอะไรอยู่ระหว่างองค์กรกับผู้ใต้บังคับบัญชาหมายความว่า
ผู้บังคับบัญชาจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนก าลังท าหน้าที่ควบคุมนโยบายขององค์กรในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่
ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ด าเนินไปตามนโยบายเพราะฉะนั้นผู้บังคับบญัชาจะต้องไม่เป็นฝา่ย
หนึ่งฝ่ายใดและจะต้องประสานประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาและขององค์กรได้เสมอ 

7.การจัดสวัสดิการที่ดีการที่ดี จะท าให้ขวัญและก าลังใจของคนท างานดีขึ้น อีกวิธีหนึ่งก็คือการให้
สวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลตา่งๆ แก่คนงานซึ่งหมายความว่าใหป้ระโยชน์นอกเหนือไปจากรายได้เงินเดือนค่าจ้าง
ธรรมดา เช่น การจัดใหม้ีที่พักอาศัย สหกรณ์ออมทรัพย์ ช่วยเหลือคา่เล่าเรียนบตุร มีวันหยดุพิเศษ เปน็ต้น การให้
สวัสดิการจะช่วยให้คนท างานมคีวามรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เพราะเมื่อเกิดปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลอืบุคคลแรกที่
เค้าจะหันหนา้ขอพึ่งพาก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดซึ่งองค์กรคือคนท่ีอยู่ใกล้เค้าที่สดุ น่าจะเป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือท่ีดี
ที่สุด องค์กรจะต้องถือเป็นหน้าที่ท่ีจะปัดป่าวความทุกข์ร้อนของบุคคลในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและขณะ
เดียวก็จะท าใหเ้ขารูส้ึกภักดตี่องานท่ีเค้าท าอยู่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับคนท างานอีกทาง
หนึ่งคนงานจะมีขวัญดีขึ้นความต้องการของเขาได้รับการตอบสนองจากองค์กรที่เขาสังกัดอยู่อย่างเหมาะสม 

8.สภาพแวดล้อมในการท างานจากการศึกษาค้นคว้าของศาสตราจารย์ Mayo ที่ Hawthorne นั้นไดพ้บว่า
สิ่งแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ มิใช้เป็นเพียงสิ่งเดยีวของการท าให้เกิดขวัญที่ดี แต่ถ้าจะถือว่าสิ่งแวดล้อมใน
การท างานทางกายภาพไม่มีความส าคัญต่อการท างานเสียเลยก็จะดผูิดไป เพราะคนท างานก็ต้องการความ
สะดวกสบายในการท างานด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามั่นใจว่าคนท างานมีขวัญท่ีดีแล้วไม่น าพาต่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการ
ท างานต่างๆ เช่น เครื่องมือป้องกันความปลอดภัย การอนามัย การจัดหาเครื่องทุ่นแรงมาช่วยการปฏบิัติงาน              
ก็จะช่วยให้ขวัญของผู้ ปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าที่จะปล่อยใหส้ภาพการท างานเป็นไปอย่างไม่มีการปรับปรุง 

 
ในส่วนของข้อมูลที่ได้รบัจากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นตา่งๆ 

เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์การวจิัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี ้
1. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
การวจิัยพบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี        

มีดังนี ้
  1) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี             

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน เงินรางวัล เช่น การเลื่อนขัน้เงินเดือน โบนัส ซึ่งส่งผลไปถึงการท างาน          
ที่ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2) ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครปากเกรด็ ที่ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มโีอกาสไดร้ับ
การพัฒนาเพื่อเพิม่พูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคณุธรรมและจรยิธรรม อันจะท าให้การปฏบิัติหนา้ที่ของพนักงาน
เทศบาลนครปากเกรด็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

3) มีการก าหนดเป้าหมายในการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยค านึงถึงศักยภาพ ทั้งในเรื่องนโยบาย 
บุคลากร งบประมาณ รวมทั้งการบริหารจดัการ ส่งผลให้ขวญัและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร เทศบาล
นครปากเกรด็ถูกแสดงออกในด้านที่ดี 

2. ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด              
จังหวัดนนทบุร ี

การวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบรุี มีดังนี้  

1) ปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี เป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการให้บ าเหน็จรางวลั การได้รับผลตอบแทนจากองค์กร 

2) ปัจจัยที่ส่งผลทางด้านกายภาพ สภาพของการท างาน ถูกต้องตามสุขลักษณะ เช่น การถ่ายเท
ของสภาพอากาศ แสงสว่างที่เพียงพอเหมาะสมส าหรับการปฏิบตัิงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตัิงานท่ีเพียงพอ  

3) ปัจจัยด้านการวางแผนการสร้างขวัญและก าลังใจท่ีดี ยังไม่มีการส ารวจความต้องการของ
บุคลากรอยา่งแท้จริง เพื่อจัดท าเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร  

4) สภาพของผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานท้ังสภาพทางกายและสภาพทางจิตใจ อารมณ์
ของผู้ปฏิบัติงานแตล่ะคนอาจเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ จึงเป็นปัจจัยทีส่ง่ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงาน 

3. แนวทางในการสร้างและปรับปรุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

จากการวิจัยพบว่าแนวทางในการสร้างและปรับปรุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี มีดังนี ้

1) มุ่งเน้นการให้ประโยชน์การใหบ้ าเหน็จรางวลั การเลื่อนช้ัน เลื่อนต าแหน่งแก่ผู้ที่ปฏิบตัิงานดี
อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการชมเชยย่อม ซึ่งเป็นเครื่องจูงใจของบุคลากรเทศบาลนคร ปากเกรด็ 

2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนท่ีดี ต้องมีการส ารวจความต้องการของบุคลากร ว่าต้องการให้พัฒนาในด้าน และมีการ
ติดตามและประเมินผลหลังการพฒันา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

3) มีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติ โดยเปดิ
โอกาสในการแลกเปลี่ยน เรยีนรู้ระหว่างกัน ท าให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละบุคคล และท าใหเ้กิดการเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีตรงกัน   

 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 

ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร เทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถือว่ามี
ความส าคญัต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในด้านใดๆ ก็ตาม บุคลากรของ
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หน่วยงานจ าเป็นต้องมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานท่ีดี ซึ่งล้วนแต่จะส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงาน  ดังนั้นบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจึงถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และยังเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปว่าขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานมีความส าคัญกับประสิทธิภาพในการท างาน กล่าวคือถ้าผู้ปฏิบตัิงานมีขวัญและก าลังใจสูง
การบริหารงานก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าขวัญและก าลังใจต่ าก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างาน
เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บังคับบญัชาถือเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะถ่ายทอดและเช่ือมโยงความเข้าใจระหว่างองค์การ
กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ไม่ว่าจะเปน็การถ่ายทอดวิสยัทัศน์ นโยบาย ฯลฯ ที่ต้องมีความชัดเจน สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผูร้่วมงานจึงมีความส าคญัต่อการเสริมสร้างขวัญและความส าเร็จขององค์การอยู่มาก รวมไปถึง
การจัดระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะถ้าทุกคนหรือสมาชิกส่วนใหญ่ของ
หน่วยงานมีความเข้าใจในระบบและวิธีด าเนินงานของหน่วยงานแลว้ บุคลากรย่อยจะอุทิศเวลาให้แกง่านท่ี
ปฏิบัติงานได้ดี รวมทั้งความพึงพอใจในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู่ เนือ่งจากในการปฏิบัติงาน ถ้าบุคลากร ได้ท างาน
ที่ตนพึงพอใจ ตรงกับความสามารถ ย่อยจะไดผ้ลมากกว่าการที่ต้องปฏิบัติงานท่ีตนเองนั้น ไม่ถนดั ไมพ่ึงพอใจอันจะ
ส่งผลให้งานท่ีท าน้ันออกมาได้ไม่ด ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาพร อุดรพันธ์ (2553) ได้วิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจา้หน้าท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการวิจยัสรุปว่า ขวัญและ
ก าลังใจในการท างานอยู่ในระดับสงู ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน มีโครงสร้างและการบริหารงานในปัจจุบันท่ีเหมาะสม มีการมอบหมาย และแบ่งงานในหน้าท่ีรบัผิดชอบที่มี
ความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
  
 ปัจจัยส ำคัญทีส่่งผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี การให้บ าเหน็จรางวัล การเลื่อนช้ัน เลื่อนต าแหน่งกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี ถือเป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากร
ของหน่วยงาน มีความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติหนา้งานด้วยความขยันขันแข็ง มั่นใจ มีความภูมิใจ มีขวัญและก าลัง
ขวัญดี นอกจากนี้หน่วยงานควรจดัให้สถานท่ีท างานนั้น มีสภาพ แวดล้อมของการท างานท่ีถูกต้องตามสุขลักษณะ 
เช่น มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่อบอ้าว มแีสงสว่าง
เพียงพอและเหมาะสมแก่การปฏบิัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยอันจะส่งผลตอ่สุขภาพของผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งรวมไปถึงสภาพ
ทางด้านร่างกาย สภาพทางจิตใจ และอารมณ์ของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละคนอาจเปลีย่นแปลงได้เสมอ และ
ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตใจนี้ จะส่งผลในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างมาก เพราะหาก
เมื่อใดที่บุคลากรในหน่วยงานมีปญัหาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ บุคลากรเหล่านั้นย่อยจะไม่สามารถอุทิศ
เวลาให้แก่การปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดี และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ  
วัสดุ อุปกรณ์ เวลา และบุคลากร อย่างคุ้มค่าและมีเหตุผล สอดคล้องกับทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber ที่ใช้
หลักเกณฑ์การบริหารที่ดีที่สดุเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ และทฤษฎีการบริหารองค์การของ Henri Fayol ที่ค านึงถึง
ประสิทธิภาพขององค์การโดยพิจาณาที่วิธีการ (means) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ends) และในการบรหิารงานให้
เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องบริหารงานได้ทั้งงานและน้ าใจ คือ ต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างมีความสุข เตม็ใจ
ท างานรู้สึกรักองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีให้ความสนใจกับตัวบุคคล 
 
 แนวทำงในกำรสร้ำงและปรับปรุงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลนครปำก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี การสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานปรับทศันคติให้บุคคลนั้นรักองค์กร และพร้อมจะท างาน
ไปพร้อมกับวางแนวทางในการท างานท่ีชัดเจน ซึ่งหากบุคลากรเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อองค์กร จะไมส่ามารถ
บรรลผุลตามเป้าหมายขององค์กรได้ ดังเช่น ผลงานวิจัยของ พระปยิวัฒน์  ปิยสีโล  (จักร์แต) (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรและประชาชน
บางส่วนท่ียังมีความคดิเห็นว่าผู้บรหิารมีความไมเ่ป็นกลางทางด้านการบังคับบัญชา ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสนับสนุนผู้ใต้บังคบั บัญชาให้ได้เลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานช้ันล่าง อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีไมเ่พียงพอต่อการปฏบิัติงาน การจัดบุคลากรไดไ้ม่ค่อยเหมาะสมกับ
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งาน หรือการจัดให้ท างานมากซับซ้อนจนเกินไปจนท าให้งานท่ีท าน้ันเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้งา่ย นอกจากน้ี
แนวทางในการสร้างและปรับปรุงขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน ยังสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1. บทบาทของผู้น าหรือหัวหน้างานท่ีมีต่อผู้ใต้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน ผู้น าต้องมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี
การวางตัวที่เหมาะสมความเข้าใจถูกต้องและมสีัมพันธ์อันดีกับลูกนอ้ง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเสรมิสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานอย่างมาก 
 2. ความพอใจต่อวัตถุประสงค์ และนโยบายการด าเนินงานขององค์การ ตลอดจนการจดัการระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพขององค์การสิ่งเหลา่นี้นับว่าเป็นเรื่องส าคัญมากเพราะถ้าบุคลากรมีความเขา้ใจซาบซึ้งถึงระบบ และ
วิธีการด าเนินงานขององค์การแล้วบุคลากรย่อมที่จะอุทิศเวลาให้แก่งานมีก าลังใจและก าลังขวัญในการปฏิบัติงาน           
ที่ดีขึ้น 
 3. ความพอใจในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู่เพราะในการปฏิบัติงานนั้นถ้าได้ท างานท่ีตนพึงพอใจน้ันย่อม
ได้ผลมากกว่าการที่ต้องปฏิบตัิงานท่ีไม่พอใจ 
 4. การให้บ าเหน็จรางวัล การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่งแกผู่้ปฏิบัติงานดีย่อมเป็นเครื่องจูงใจให้บรรดา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่การงานด้วยความขยันขันแข็งมั่นใจและมี
ก าลังขวัญด ี
 5. สภาพของการท างานควรให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ           
มีเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถว้นเหมาะสมแก่การปฏิบตัิงาน 
 6. สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสภาพทางกายและใจ อารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน  อาจ
เปลี่ยนแปลงไดเ้สมอทั้งที่มีผลโดยตรงจากผู้นั้นเองหรือมาจากท่ีอื่น มีผลอย่างมากต่อการท างานเพราะหากเมื่อไหร่
ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจติแล้วเขาเหลา่นั้นย่อมจะไม่สามารถอุทิศเวลาให้แก่การ
ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี ลีประโคน (2557) ได้วิจัยเรื่องสภาพขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของครู อ าเภอกระสัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 2 ผลการวิจยั
สรุปว่าสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูอ าเภอกระสัง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าปัจจัยหรือแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เอื้ออ านวยซึง่กันและกัน บางปัจจัยมมีาก บางปัจจัยมีน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นควรให้ความส าคัญกับการส่งเสรมิขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงาน        

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงานควรมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน  และใหส้อดคล้องกับขีด
ความสามารถของหน่วยงาน และควรศึกษาสภาพปัญหาโดยละเอียด มีการวางแผนการด าเนินงานอยา่งรอบคอบ 
ทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว อบรมบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงาน และบรรลเุป้าหมายขององค์การ 

3.  ควรให้ความส าคญักับการพัฒนาบุคคล ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการศึกษา อบรม เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับตา่ง ๆ ให้เกิดความรูค้วามเข้าใจ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และตอ่หน่วยงาน 

4. ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และส ารวจทัศนคติและวัดระดับขวญัและ
ก าลังใจของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี อย่างสม่ าเสมอท้ังนี้จะสามารถประเมินพละก าลังกาย
ของบุคลากรให้ตรงตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
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