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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) ควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 2) ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ 

และระดบักำรศกึษำ และ 3) ควำมสมัพนัธ์ของควำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ ข้ำรำชกำร

และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยกำร 

เกบ็ข้อมลูจำกประชำกรทัง้หมดรวมทัง้สิน้จสำนวน 222 คน โดยแยกเป็นดงันี ้ข้ำรำชกำร จสำนวน 143 คน และพนกังำน

จ้ำง จสำนวน 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถำม ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) 4 ระดับ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.953 และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ 

(Percentage) เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐำนโดยกำรทดสอบ 

ค่ำสถิติทีแบบกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t-test) และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว  

(one way ANOVA) และหำกพบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยในแต่ละด้ำน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ จะทสำกำรทดสอบ

ควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่ตำมวิธีกำรของเชฟเฟ (Scheffe’) และค่ำสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กสำหนดควำมมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ : 1) ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก พบว่ำ โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก เมือ่พจิำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยูใ่นระดบัมำกทกุด้ำน 

 
1
  นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมรู้สึกไร้อสำนำจ ด้ำนควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน ควำมรู้สึก 

โดดเดี่ยว ควำมรู ้สึกไร้ควำมหมำย ด้ำนควำมรู ้สึกแปลกแยกจำกตนเอง ตำมลสำดับ ส่วนควำมมุ ่งมั่นใน 

กำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ 

อยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมต้ังใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับ 

องค์กร ด้ำนควำมตั้งใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก  

ด้ำนควำมตัง้ใจในกำรสร้ำงผลงำนทีด่เีลศิ  และด้ำนควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชกิทีด่ขีององค์กร ตำมลสำดบั 

2) ผลกำรศึกษำควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น จสำแนกตำมปัจจัยประเภทของงำน เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ  

โดยเมื่อจสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ พบว่ำโดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  

ยกเว้นปัจจัยระดับกำรศึกษำ 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล โดยรวมมีควำมสัมพันธ์เชิงลบ อยู ่ในระดับตส่ำ และเรียงลสำดับจำก 

มำกไปหำน้อยดังนี้ ด้ำนควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร ด้ำนควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำน

ที่ดีเลิศ ด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำมต้ังใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร และ 

ด้ำนควำมตั้งใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ค�าส�าคัญ : ควำมรู้สึกแปลกแยก  ควำมมุ่งมั่น

Abstract

 The objectives of this research were to 1) study the alienation and engagement for local development of 

personnel of Subdistrict Administrative Organizations in the area of Ban Na  district, Nakhon Nayok  province, 2) 

study the engagement for local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations classified by 

job type, gender, age and education level, and 3) study the relationship between the alienation and engagement for 

local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations. The sample of this study was the civil 

servants and hired employees of 10 Subdistrict Administrative Organizations (SAO) in the area of Ban Na  district 

and used 222 respondents from the total population, divided into 143 civil servants and 79 hired employees. The 

tool for data collecting was a 4 level of rating scale questionnaire with reliability at 0.953. The statistics used to 

analyze the data consisted of percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, one way ANOVA 

with Scheffe ’s method of Post Hoc and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.

 The research findings were as follows : 1) The alienation and engagement for local development of personnel of 

Subdistrict Administrative Organizations were, overall, at a high level. Considering each aspect individually found that all 

aspect were at a high level also and ranked from the highest mean was powerless, normless ,  loneliness , meaninglessness,  

self alienation, respectively. The engagement was, overall, at a high level. Considering each aspect individually found 

that all aspect were at a high level also and ranked from the highest mean was the intension of membership, positive 

perception, intension of excellent performance, and intension of good member, respectively. 2) The engagement for 

local development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations classified by job type, gender, age and 

education level revealed that overall of the different job type, gender, age had differed at a statistical significance 

level of 0.05, except for the education level. 3) The relationship between the alienation and engagement for local 
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development of personnel of Subdistrict Administrative Organizations was, overall, at a negative low correlation, 

and ranked from the high to low was the intension of good member, the intension of excellent performance, the 

positive perception, the intension of membership, and the intension of obstacle fighting, respectively.

Keywords : Alienation, Engagement

บทน�า

 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำรปกครอง 

ที่รัฐบำลให้อสำนำจหรือกระจำยอสำนำจไปให้หน่วย

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชน 

ในท้องถิ่นมีส ่วนร ่วมในกำรปกครองท้องที่และ 

ชุมชนโดยมีองค์กรผู ้รับผิดชอบ มีอิสระในกำรใช้

ดลุยพนิจิ มเีจ้ำหน้ำทีแ่ละงบประมำณ ในกำรดสำเนนิงำน

แยกออกจำกรำชกำรส่วนภูมิภำค แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่กม็ไิด้มอีธปิไตย ในตวัเอง ยงัต้องอยูภ่ำยใต้ 

กำรควบคุมของรัฐบำลกลำงตำมกรอบแห่งกฎหมำย 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ

ทั่วไป เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบลและเทศบำล และรูปแบบพิเศษ 

เช่น กรุงเทพมหำนครและพัทยำซึ่งสอดคล้องกับ 

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยในปัจจุบัน [1] 

 อย่ำงไรก็ตำม สิ่งสสำคัญในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

คือกำรพัฒนำศักยภำพ ควำมเป็นผู้พัฒนำท้องถิ่น ใน

ฐำนะที่เป็นสัตว์สังคมผู้สร้ำงสรรค์ แต่ผู้พัฒนำท้องถ่ิน 

ส่วนใหญ่มีโอกำสในกำรพัฒนำท้องถิ่นน้อยมำก 

เนื่องจำกพวกเขำได้ถูกกักขังอยู่ในกำรแบ่งงำนกันทสำที่

มกีำรควบคมุตำมลสำดบัชัน้ ตดิอยูก่บักำรทสำงำนทีซ่สำ้ซำก

จสำเจ จนไม่มโีอกำสทีจ่ะใช้ควำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ [2] 

เพรำะฉะนั้นในกำรพัฒนำท้องถิ่นจึงทสำให้เกิดควำม

รู้สึกแปลกแยกข้ึน นอกจำกน้ีสภำพท่ีไม่เอ้ืออสำนวย

แก่ กำรพัฒนำท้องถิ่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “พนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

กฎระเบียบและบทบำทหน้ำที่ รวมทั้งขำดทักษะและ

ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำร ทั้งนี้ก็เพรำะว่ำ กำรมี

ประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนส่วน

ตสำบลยังน้อยอยู่” กำรขำดอิสระในกำรพัฒนำท้องถิ่น

ทั้งในแง่ กำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมพฒันำองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลส่วนต่ำง ๆ  นัน้ 

ได้ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อพนักงำนองค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบลซึง่เป็นสำเหตทุสำให้พวกเขำ เกดิควำม

รูส้กึแปลกแยกทัง้ต่อผูบ้รหิำรและเพือ่นร่วมงำน รวมถงึ

กฎระเบยีบต่ำง ๆ  ทียุ่ง่ยำกและสลบัซบัซ้อนทีท่สำให้กำร

พัฒนำท้องถิ่นไม่ได้เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์เอำไว้ และ 

เมื่อพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลเกิดควำมรู้สึก

แปลกแยกเช่นนี้แล้ว ย่อมทสำให้มีควำมรู้สึก เบื่อหน่ำย

ต่องำนที่ตนปฏิบัติ ทั้งยังจะเป็นกำรนสำมำซึ่งอคติใน 

หน่วยงำนของตนเอง [3] 

 พฤตกิรรมของกำรมคีวำมรูส้กึแปลกแยกดงักล่ำว

น้ัน อำจจะทสำให้ฝ่ำยบริหำรได้รับผลกระทบกระเทือน

ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมรวมทั้งกำรบริหำร

งำนภำยในองค์กรด้วยนอกจำกน้ันก็อำจะมีกำรต่อต้ำน 

แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำน มีกำร

สร้ำงวฒันธรรมกลุม่ย่อยขึน้ซึง่อำจจะสร้ำงควำมลสำบำก

ต่อกำรบริหำรงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต 

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยกได้ [4] 

 จำกสภำพปัญหำที่กล่ำวมำนี้ ทสำให้พนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลไม่มีแรงจูงใจ ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อไป

สู่กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนตสำบลหยุดชะงัก 

หรือเกิดควำมล่ำช้ำขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่

จะศึกษำควำมรู ้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำร

พัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก เพื่อจะได้หำ

แนวทำงในกำรประสำนควำมรู้สึกแปลกแยกและสร้ำง

แรงจูงใจให้กับพนักงำนองค์กำรบริหำรตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ในกำรพัฒนำท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษำควำมรูส้กึแปลกแยกและควำมมุง่มัน่ 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

  2. เพื่อเปรียบเทียบควำมรู้สึกแปลกแยกกับ 

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก จสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ 

สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำยงุำน และรำยได้ครวัเรอืน

 3.เพือ่ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงควำมรูส้กึแปลก

แยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นกับควำมมุ่งมั่นของพนักงำน

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ บ้ำนนำ จงัหวดั

นครนำยก

สมมติฐานของการวิจัย

 1. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่ปีระเภท

ของงำนต่ำงกนัมคีวำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ใน

กำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 2. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่เีพศต่ำง

กันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 3. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่อีำยตุ่ำง

กันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 4.  พนักงำนองค ์กำรบริหำรส ่วนตสำบลที่ มี

สถำนภำพต่ำงกนัมคีวำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 5. พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลท่ีมีระดับ

กำรศึกษำต่ำงกันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับ ควำมมุ่งมั่น

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 6. พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบลทีม่อีำยงุำน

ที่ต่ำงกันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในกำร

พัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำงกัน

 7. พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลที่มีรำยได้

ครัวเรือนต่ำงกันมีควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ัน

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นแตกต่ำง

 8. ควำมรูส้กึแปลกแยกมคีวำมสมัพนัธ์เป็นปฏิภำค

ผกผนักบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล 

ขอบเขตการวิจัย

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชำกรที่ศึกษำ ได้แก่ ข้ำรำชกำรและพนักงำน

จ้ำงขององค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก จสำนวน 222 คน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

 1. ศกึษำควำมรูส้กึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ใน 5 ด้ำน ดังนี้

   1.1 ควำมรู้สึกไร้อสำนำจ

   1.2 ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย

  1.3 ควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน

   1.4 ควำมรู้สึกโดดเดี่ยว

   1.5 ควำมรู้สึกแปลกแยกจำกตนเอง

 2. ศึกษำควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก ใน 5 ด้ำน ดังนี้

  2.1  ควำมตั้งใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับ

องค์กร

  2.2   ควำมตัง้ใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก

  2.3 ควำมต้ังใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรค

  2.4  ควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิก

ที่ดีขององค์กร

   2.5  ควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

ขอบเขตด้านตัวแปร

 ควำมรูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำ

ท้องถิ่นของพนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561
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1. ปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่

  1. ประเภทของงำน จสำแนกเป็น ข้ำรำชกำร และ

พนักงำนจ้ำง

  2. เพศ จสำแนกเป็น เพศชำย และเพศหญิง 

  3. อำยุ จสำแนกเป็น 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี 

และ 51-60 ปี

  4. สถำนภำพ จสำแนกเป็น โสด, สมรส, หย่ำร้ำง 

และแยกกันอยู่

  5. ระดับกำรศึกษำ จสำแนกเป็น ตส่ำกว่ำปริญญำตรี, 

ปริญญำตรี, สูงกว่ำปริญญำตรี

  6. อำยุงำน จสำแนกเป็น 1-3 ปี, 4-8 ปี และ 8 ปี ขึ้นไป

  7. รำยได้ครวัเรอืน จสำแนกเป็น 5,000-10,000 บำท, 

10,001-20,000 บำท, 20,001-30,000 บำท และ 30,000 

บำท ขึ้นไป

2. ความรู้สึกแปลกแยกในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

  1. ควำมรู้สึกไร้อสำนำจ

  2. ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย

  3. ควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน

 4. ควำมรู้สึกโดดเดี่ยว

  5. ควำมรู้สึกแปลกแยกจำกตนเอง

ตัวแปรตาม ได้แก่ 

  ความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

 1. ควำมตั้งใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร

  2. ควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก

  3. ควำมตัง้ใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค

 4. ควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชกิทีด่ขีอง

องค์กร

  5. ควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

ขอบเขตด้านสถานที่

 สถำนที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี คือ องค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก 10 แห่ง ดังนี้ 

  1. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนนำ

  2. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลป่ำขะ

  3. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนพริก

  4. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลเขำเพิ่ม

  5. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลศรีกะอำง 

  6. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลอำษำ

  7. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลพิกุลออก

  8. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบำงอ้อ

  9. องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนพร้ำว

  10. เทศบำลตสำบลบ้ำนนำ 

ขอบเขตด้านเวลา 

 ผูว้จิยัได้ใช้เวลำในกำรศกึษำวจิยัเป็นเวลำ 3 เดอืน 

ภำยในปีกำรศึกษำ 2559

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กรอบแนวคิด

 ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม

(Independent Variable)   (Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. ประเภทของงาน
2. เพศ
3. อายุ
4. สถานภาพ
5. ระดับการศึกษา
6. อายุงาน
7. รายได้ครัวเรือน

ความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 5 ด้าน

1.  ความต้ังใจในการ
ด�ารงสมาชิกภาพ 
กับองค์กร

2.  ความต้ังใจในการ
รบัรององค์กรในทาง
บวก

3.  ความต้ังใจในการ
พยายามไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค

4.  ความต้ังใจในการ 
กระท�าตนเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์กร

5.  ความต้ังใจในการ
สร้างผลงานที่ดีเลิศ

ความรู้สึกแปลกแยก          
ในการพฒันาท้องถิน่ 5 ด้าน

1. ความรู้สึกไร้อ�านาจ
2. ความรู้สึกไร้ความหมาย
3. ความรู้สึกไร้บรรทัดฐาน
4. ความรู้สึกโดดเดี่ยว
5.ความรู้สึกแปลกแยกจาก
ตนเอง

 รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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  กำรศกึษำวจิยัครัง้นี ้เป็นกำรศกึษำวจิยัเชงิปรมิำณ 

(Quantitative Research) เก่ียวกับเรื่อง “ควำมรู ้สึก 

แปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก” และในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมรู ้ สึกแปลกแยกกับ 

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บรหิำรส่วนตสำบล เพือ่เปรยีบเทยีบควำมรูส้กึแปลกแยก 

กับควำมมุ ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ที่มี เพศ อำยุ สถำนภำพ 

ประเภทของงำน อำยุงำน และรำยได้ครัวเรือน ต่ำงกัน

ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ดังนั้นผู้ทสำกำร

วิจัยจึงได้นสำเสนอ วิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยไว้ ดังนี้

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงำนองค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก ทัง้สิน้ 

10 แห่ง จสำนวน 222 คน

กรอบแนวคิดและการก�าหนดตัวแปร

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กสำหนดกรอบแนวคิดและ

ตัวแปรในกำรศึกษำไว้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

  ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก ใน 5 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ควำมรู้สึก 

ไร้อสำนำจ 2) ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย 3) ควำมรู้สึก 

ไร้บรรทดัฐำน 4) ควำมรูส้กึโดดเดีย่ว และ 5) ควำมรูส้กึ

แปลกแยกจำกตนเอง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

  ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำน

องค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก ใน 5 ด้ำน ดังนี้ ประกอบด้วย 1) ควำมตั้งใจ

ในกำรดสำรงสมำชกิภำพกบัองค์กร 2) ควำมตัง้ใจในกำร

รับรององค์กรในทำงบวก 3) ควำมตั้งใจในกำรพยำยำม

ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค 4) ควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็น

สมำชกิท่ีดขีององค์กร และ 5) ควำมตัง้ใจในกำรสร้ำงผล

งำนที่ดีเลิศ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท 

ดังนี้ 

  ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) คอื แบบสอบถำม 

จสำนวน 222 ฉบับ

  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูล

เอกสำร ตสำรำวิชำกำร หนังสือ บทควำม หลักฐำนทำง

วิชำกำรที่สำมำรถเปิดเผยได้ และผลงำนวิจัยต่ำง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูครัง้นี ้เป็น

แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วน (Rating Scales) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัข้อมลูส่วนตัว 

ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ 

สถำบันที่จบกำรศึกษำ อำยุงำน รำยได้ครัวเรือน เป็น

แบบเลือกตอบ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมรู้สึก

แปลกแยกในพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล 5 ด้ำน ประกอบด้วย ควำมรู้สึก 

ไร้อสำนำจ ควำมรู ้สึกไร้ควำมหมำย ควำมรู ้สึกไร้

บรรทดัฐำน ควำมรูส้กึโดดเดีย่ว และควำมรูส้กึแปลกแยก 

จำกตนเอง มีลักษณะเป็น มำตรำส่วนประมำณค่ำ ตำม

วิธีกำรของลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งระดับในกำรวัด

ออกเป็น 4 ระดับ (Rating Scales) 

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับควำมมุ่งม่ัน

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำร

ส่วนตสำบล 5 ด้ำน ประกอบด้วย ควำมตั้งใจในกำร

ดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร ควำมตั้งใจในกำรรับรอง

องค์กำรในทำงบวก ควำมตัง้ใจในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อ

ต่ออปุสรรคควำมตัง้ใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชกิทีด่ี

ขององค์กร และควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

ในหน้ำที ่มลีกัษณะเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 

scale) ชนิด 4 ระดับ
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การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรใช้เป็นแบบสอบถำม

กำรวิจัยครั้งนี้ มีลสำดับข้ันตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือ 

ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษำค้นคว้ำกรอบแนวคิดจำกเอกสำร ตสำรำ 

หนงัสือ และงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัควำมรูส้กึแปลกแยก

และควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรสร้ำงข้อคสำถำม ในแบบสอบถำม

 2. ผู ้วิจัยนสำข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีได้จำกกำรศึกษำ

เอกสำร ตสำรำ หนังสือ และงำนวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้อง

สร้ำงแบบสอบถำมตำมกรอบแนวคิดทฤษฎี และให้

ครอบคลุมขอบเขตของกำรวิจัย

 3. สร้ำงแบบสอบถำมให้ครอบคลุมขอบเขต

เนื้อหำของกำรวิจัย

 4. นสำแบบสอบถำมที่ผู ้วิจัยสร ้ำงขึ้น เสนอ 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์พิจำรณำ

 5. นสำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงตำมคสำแนะนสำของ

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 

พิจำรณำเพื่อหำค่ำควำมตรงเชิงเนื้อหำ 

 6. ร่ำงแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจแก้ของผู้ทรง

คณุวฒุ ิมำวเิครำะห์หำค่ำดชันคีวำมสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC)

  7. นสำแบบสอบถำมท่ีได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข

แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะ

คล้ำยคลึงกับกลุ ่มตัวอย่ำงที่จะศึกษำวิจัยในครั้งนี้  

จสำนวน 30 คน เพือ่หำค่ำควำมเชือ่มัน่ ตำมค่ำสมัประสทิธิ์

แอลฟำของครอนบำค (Cronbach) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในกำรศกึษำค้นคว้ำครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ดสำเนนิกำรเกบ็

รวบรวมข้อมูลดังนี้

 1.ขอควำมอนุเครำะห์ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้

ตอบแบบสอบถำม พร้อมทั้งได้อธิบำยวิธีกำรกรอก

แบบสอบถำม สสำหรับกำรวิจัยไว้ให้อย่ำงละเอียด

 2. เก็บข้อมูลโดยกำรแจกแบบสอบถำม ตำมกลุ่ม

เป้ำหมำย คอื พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำนวน 222 ฉบับ

การวัดค่าตัวแปร

 กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้มำตรวัดแบบ Likert 

Scales 4 ระดับ สสำหรับวัดค่ำตัวแปร ทั้งหมด สำเหตุ

ที่ใช้จสำนวน 4 ระดับ เน่ืองจำกผู้วิจัยต้องกำรวัดควำม

รู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบแบบสอบถำมว่ำเป็นไปทำง

ลบหรือบวกต่อควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นใน

กำรพฒันำ ท้องถิน่โดยได้ให้ผูต้อบแบบสอบถำมแสดง

ควำมรู้สึกเกี่ยวกับข้อคสำถำมที่เป็นข้อคสำถำม เชิงบวก 

(Positive) และข้อคสำถำม เชิงลบ (Negative) ที่สร้ำง

ขึ้นจสำนวน 96 ข้อ โดยได้กสำหนด กำรวัดค่ำตัวแปร ซึ่ง

เป็นกำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยของแบบสอบถำม โดย

ใช้หลักทำงคณิตศำสตร์ 0.75 ขึ้นไปปัดเป็นเลขจสำนวน

เต็ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัได้ทสำกำรวเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์

โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสังคมศำสตร์ซึ่งแยกวิเครำะห์

ตำมลสำดับ ดังนี้ 

 1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม วเิครำะห์

โดยกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และหำค่ำร้อยละ 

(Percentage)

 2 .  ข ้อมูลเกี่ ยวกับควำมรู ้สึกแปลกแยกกับ 

ควำมมุ่งม่ันในพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก วิเครำะห์โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ( Χ ) และ  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 3. ทดสอบสมมติฐำน โดยกำรวิเครำะห์ควำม

สัมพันธ์ค่ำเฉลี่ยควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งมั่น

ในพัฒนำท้องถิ่น จสำแนกตำมเพศและอำยุงำน ใช้กำร

ทดสอบค่ำที (t-test) สสำหรับจสำแนกตำม อำยุ และระดับ

กำรศกึษำ ใช้กำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดยีว 

(One-Way ANOVA) หรือ F-test 

 4. หำกพบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติ ทสำกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยเป็น 
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รำยคูด้่วยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffé) หรอื Tukey หรอื LSD

 5. วิเครำะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประสำน

ควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำมมุ่งม่ันในพัฒนำท้องถิ่น

ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์ควำม

สัมพันธ์โดยกำรวิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อม่ัน ด้วยกำร

วิเครำะห์รำยข้อ (Item Analysis) หำค่ำอสำนำจจสำแนก 

(Discrimination) โดยทดสอบค่ำที (t-test) และหำค่ำ

ควำมเชือ่มัน่ (Reliability) โดยวธิกีำรหำค่ำสมัประสทิธิ์

แอลฟำของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 กำรวจิยันี ้มสีถติทิีใ่ช้ในกำรวจิยั 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  

เฉลี่ย  ( Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  

เพื่อบรรยำยข้อมูลทั่วไป

 2. สถติอินมุานหรอือ้างองิ (Inferential Statistics) 

ได้แก่

   2.1 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ค่ำเฉลี่ยควำม

รูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในพฒันำท้องถิน่ จสำแนก

ตำมเพศและอำยุงำน ใช้กำรทดสอบค่ำที (t-test)

  2.2 กำรทดสอบควำมแปรปรวนแบบทำงเดยีว 

(One-Way ANOVA) หรือ F-test

  2.3 กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่เป็น

รำยคู่ด้วยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffé) หรือ Tukey หรือ 

LSD (ถ้ำพบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ)

  2.4 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยกำร

วิเครำะห์ค่ำควำมเชื่อมั่น ด้วยกำรวิเครำะห์รำยข้อ  

(Item Analysis) หำค่ำอสำนำจจสำแนก (Discrimination) 

โดยทดสอบค่ำที (t-test) และหำค่ำควำมเชื่อม่ัน 

(Reliability)โดยวิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย

  1. ควำมรู ้สึกแปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก พบว่ำ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู ่ในระดับมำกทุกด้ำน 

โดยเรียงลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำม

รู้สึกไร้อสำนำจ ด้ำนควำมรู้สึกไร้บรรทัดฐำน ควำมรู้สึก 

โดดเดี่ยว ควำมรู ้สึกไร้ควำมหมำย ด้ำนควำมรู ้สึก 

แปลกแยกจำกตนเอง ตำมลสำดับ ส่วนควำมมุ ่งมั่น 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำร 

ส่วนตสำบลโดยรวมอยู ่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำ 

เป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียง

ลสำดับค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมต้ังใจ 

ในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร ด้ำนควำมต้ังใจ 

ในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้ำนควำมตั้งใจ 

ในกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำมตั้งใจ 

ในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ และด้ำนควำมตั้งใจใน 

กำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร ตำมลสำดับ

  2) ผลกำรศึกษำควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จสำแนกตำมปัจจัยประเภทของงำน เพศ อำยุ และระดับ

กำรศึกษำ โดยเม่ือจสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ 

อำย ุพบว่ำโดยรวมแตกต่ำงกนัอย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติิ 

ที่ระดับ 0.05 ยกเว้นปัจจัยระดับกำรศึกษำ

 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมรู้สึกแปลกแยกกับ

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล โดยรวมมีควำมสัมพันธ์เชิงลบ อยู่

ในระดบัตสำ่  และเรยีงลสำดบัจำกมำกไปหำน้อยดงันี ้ด้ำน

ควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร 

ด้ำนควำมต้ังใจในกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ  ด้ำนควำม

ต้ังใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำมต้ังใจ

ในกำรดสำรงสมำชิกภำพกับองค์กร และด้ำนควำมตั้งใจ

ในกำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
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อภิปรายผลการวิจัย 

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ควำมรู้สึกแปลกแยกกับควำม

มุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำนองค์กำรบรหิำร

ส่วนตสำบลในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 

สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้

 1. ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของ

พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ

บ้ำนนำ จงัหวดันครนำยก พบว่ำโดยรวมอยูใ่นระดบัมำก  

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน 

โดยเรยีงลสำดบัค่ำเฉลีย่จำกสงูไปหำตสำ่ ได้แก่ ด้ำนควำมรูส้กึ 

ไร้อสำนำจ ด้ำนควำมรู ้สึกไร้บรรทัดฐำน ควำมรู ้สึก 

โดดเดี่ยว ควำมรู้สึกไร้ควำมหมำย และด้ำนควำมรู้สึก

แปลกแยกจำกตนเอง ตำมลสำดับ 

 2. ควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำน

องค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอ บ้ำนนำ จงัหวดั

นครนำยก โดยรวมอยู่ในระดับมำก เม่ือพิจำรณำเป็น

รำยด้ำนพบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน โดยเรียงลสำดับ

ค่ำเฉลี่ยจำกสูงไปหำตส่ำ ได้แก่ ด้ำนควำมตั้งใจในกำร

พยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ด้ำนควำมตั้งใจในกำร

สร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ ควำมตั้งใจในกำรดสำรงสมำชิกภำพ

กับองค์กร ควำมตั้งใจในกำรกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดี

ขององค์กร และด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กร 

ในทำงบวก 

 3 .  ผ ล ก ำ ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภ ำ ว ะ ค ว ำ ม รู ้ สึ ก 

แปลกแยกในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัด

นครนำยก จสำแนกตำมประเภทของงำน เพศ อำยุ และ

ระดับกำรศึกษำ พบว่ำ ทั้งโดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน

ไม่แตกต่ำงกัน 

 4. ผลกำรเปรียบเทียบควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมประเภท

ของงำนและเพศ พบว่ำ โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 

พบว่ำ ด้ำนควำมตั้งใจในกำรรับรององค์กรในทำงบวก  

แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนด้ำนอื่น ๆ ไม่แตกต่ำงกัน

 5. ผลกำรเปรียบเทียบควำมมุ่งมั่น ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมอำยุ พบว่ำ 

โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 

0.05 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนควำมต้ังใจ

ในกำรรบัรององค์กรในทำงบวก และด้ำนควำมตัง้ใจใน

กำรพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค แตกต่ำงกนัอย่ำงมนียั

สสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ำนอื่น ๆ ไม่แตกต่ำง

กัน

 6. ผลกำรเปรียบเทียบควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบล ในเขต 

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก จสำแนกตำมระดับ 

กำรศึกษำ พบว่ำ ทั้งโดยรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน 

ไม่แตกต่ำงกัน

  7. ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร

ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยรวมทุก

ด้ำน ของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตสำบลในเขต

อสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก กับ ควำมมุ่งมัน มีค่ำ 

.502 และ .443 ตำมลสำดับ และเป็นค่ำที่มีนัยสสำคัญทำง

สถติิที ่0.01 ส่วนควำมรูส้กึไร้อสำนำจ ควำมรูส้กึโดดเดีย่ว 

กำรรบัรององค์กรในทำงบวก และสร้ำงผลงำนทีด่เีลศิ มี

ควำมสมัพนัธ์ทำงลบกบั ควำมมุง่มัน่ในกำรทสำงำนอย่ำง

ไม่มีนัยสสำคัญทำงสถิติ 

  8. ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นมี

ควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับควำมมุ่งม่ัน

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ 0.01 

กล่ำวได้ว่ำ เมื่อบุคลำกรมีควำมรู้สึกแปลกแยกเพิ่มขึ้น 

ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นจะลดน้อยลง ในทำง 

ตรงกันข้ำม ถ้ำบุคลำกรมีควำมลดลง ควำมมุ ่งมั่น 

ในกำรพัฒนำท้องถิ่นจะเพ่ิมขึ้น ควำมรู้สึกแปลกแยก 

ในกำรพัฒนำท ้องถิ่นมีควำมสัมพันธ ์ในทิศทำง 

ตรงกันข้ำมกับด้ำนกำรสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศอย่ำงมี 

นัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

 ดังน้ันจึงอธิบำยได้ว่ำ ควำมรู้สึกแปลกแยกใน

กำรพฒันำท้องถิน่มคีวำมสมัพนัธ์ในทศิทำงตรงกนัข้ำม 
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กับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีนัยสสำคัญ

ทำงสถิติที่ 0.01 กล่ำวได้ว่ำ เม่ือบุคลำกรมีควำมรู้สึก

แปลกแยกเพิ่มขึ้น ควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

จะลดน้อยลง ในทำงตรงกนัข้ำม ถ้ำบคุลำกรมคีวำมลดลง  

ควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่จะเพิม่ขึน้ เมือ่พจิำรณำ

ในแต่ละด้ำนสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้

 ควำมรู ้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท ้องถิ่น 

มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับด้ำนกำรสร้ำง

ผลงำนที่ดีเลิศอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 

ควำมรู้สกึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่ด้ำนไร้อสำนำจ

มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำนกำรสร้ำง 

ผลงำนที่ดีเลิศ แต่มีทิศทำงตรงกันข้ำมกับด้ำนกำรดสำรง

สมำชิกภำพขององค์กร ด้ำนกำรรับรององค์กรในทำง

บวก และด้ำนควำมพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค กระทสำ

ตนเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กร และ 

 ควำมรูส้กึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่ด้ำนไร้

ควำมหมำยมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำน

ควำมพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่มีทิศทำงตรงกัน 

ข้ำมกับด้ำนกำรดสำรงสมำชิกภำพขององค์กร ด้ำน  

กำรรับรององค์กรในทำงบวก และกระทสำตนเป็น 

สมำชิกที่ดีต่อองค์กร และสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

 ควำมรูส้กึแปลกแยกในกำรพฒันำท้องถิน่ด้ำนไร้

บรรทัดฐำนมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำน

กำรดสำรงสมำชิกภำพขององค์กรแต่มีทิศทำงตรงกัน

ข้ำมกับด้ำนกำรรับรององค์กรในทำงบวก ด้ำนควำม

พยำยำมไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระทสำตนเป็นสมำชิกท่ี

ดีต่อองค์กร และสร้ำงผลงำนที่ดีเลิศ

 ควำมรู้สึกแปลกแยกในกำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำน

โดดเดี่ยวมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับด้ำน 

กำรดสำรงสมำชกิภำพขององค์กร ด้ำนกำรรบัรององค์กร

ในทำงบวก ด้ำนควำมพยำยำมไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค แต่มี

ทศิทำงตรงกนัข้ำมกบั ด้ำนกำรสร้ำงผลงำนทีด่เีลศิ และ

ด้ำนกระทสำตนเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กร 

 ด ้ำนควำมรู ้สึกแปลกแยกจำกตนเองมีควำม

สมัพนัธ์ในทศิทำงเดยีวกนักบัด้ำนกระทสำตนเป็นสมำชกิ

ที่ดีต่อองค์กร และด้ำนกำรสร้ำงผลงำนท่ีดีเลิศแต่มี

ทิศทำงตรงกันข้ำมกับกำรดสำรงสมำชิกภำพขององค์กร 

กำรรับรององค์กรในทำงบวก และด้ำนควำมพยำยำม

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เพื่อทรำบถึงควำมรู ้สึกแปลกแยกกับควำม 

มุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของพนกังำนองค์กำรบรหิำร

ส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก

 2. เพื่อทรำบถึงควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมรู้สึก

แปลกแยกกับควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่นของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก ที่มีประเภทของงำน เพศ อำยุ ระดับ

กำรศึกษำ สถำนภำพ อำยุงำนและรำยได้ครัวเรือน

 3. เพือ่เป็นข้อมลูสสำคญัให้กบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

นสำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหำ และปรับปรุงควำม

รูส้กึแปลกแยกกบัควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำท้องถิน่ของ

พนกังำนองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล ในเขตอสำเภอบ้ำนนำ 

จังหวัดนครนำยก
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