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บทคัดย่อ 

 

 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือศึกษำระดับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  ศึกษำปัจจัยที่

มีควำมสัมพันธ์กับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลกับขวัญและก ำลังใจ

ในกำรปฏิบัติงำนของของบุคลำกร สถำบันกำรพลศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่ำงใน

กำรวิจัย  ได้แก่  บุคลำกรสถำบันกำรพลศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือจ ำนวน 287 คน โดยวิธี

ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นแล้ว  ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต  

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพรียวสัน  ค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยพหุคูณ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1.  ระดับขวัญและก ำลังใจในของบุคลำกร สถำบันกำรพลศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในภำพรวมมีระดับปำนกลำง 

 2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนมำก  ได้แก่  ด้ำนสภำพกำร
ปฏิบัติงำน  และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนปำนกลำง  ได้แก่  ด้ำน
ควำมเพียงพอของรำยได้  ด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำ  ด้ำยควำมยุติธรรมในหน่วยงำน  ด้ำนสวัสดิกำร
ในหน่วยงำน 
 3.  ทุกปัจจัยมีควำมสัมพันธ์กับขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและมีสัมพันธ์กันเองทุกคู่ 
 4.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  ได้แก่  สภำพกำรปฏิบัติงำน  
ควำมเพียงพอของรำยได้  ด้ำยควำมยุติธรรมในหน่วยงำน  ด้ำนสวัสดิกำรในหน่วยงำนและมี  1  
ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อขวัญและก ำลังในกำรปฏิบัติงำน  ได้แก่  ด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 
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Abstract 

 

 This research aims to study the level of morale in the operation. To study the 

factors that are related to morale in the operation and to study the factors that 

influence the morale of the personnel's work performance. Institute of Physical 

Education The North East The sample group of the study consisted of 287 personnel 

of the Institute of Physical Education in the northeastern region. Use statistics to 

analyze data such as arithmetic mean Standard Deviation Pure correlation coefficient 

Multiple regression coefficients The research found that 

 1. Morale level of personnel Institute of Physical Education in the Northeast 

In the overall picture, there is a moderate level. 

 2. The factors that affect the level of morale in the operation are the working 

conditions And factors affecting the level of morale in the moderate performance, 

namely the income adequacy On opportunities for progress Justice thread in the 

agency Welfare in the agency 

 3. All factors are related to morale in the performance and have a friendly 

relationship with each other. 

 4. Factors influencing morale and morale in the operation are work conditions 

Adequacy of income Justice thread in the agency In the welfare sector, and there are 

1 factors that do not influence the morale and strength of the work, namely 

opportunity, progress 


