
ขวญักําลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการทหาร สาํนกันโยบายและ 
แผนกลาโหม สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

 กิติยา  ขุนยศ
*
 

อาจารย ์ดร.ชํานาญ ปิยวนิชพงษ์
** 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานของ
ข้าราชการทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ  

2) เพ่ือเปรียบเทียบขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร สํานักนโยบายและ 

แผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จาํแนกตาม เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา  

เป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) จาํนวนทั้งหมด 421 คน การหาขนาดของตัวอย่าง 
โดยใช้สตูร Yamane ได้ขนาดตัวอย่างจาํนวน 205 คน โดยแจกแบบสอบถาม 206 ฉบับ ซ่ึงผู้วิจัย

เกบ็รวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้ 205 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.51 นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทาํการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถติิอ้างองิคือ T-test และ F-test  ทาํการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธ ีLSD   

ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหารมีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับสงู เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับสงู 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏบิัติ

ด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ 

จากการปฏบิัติงาน ด้านความสมัพันธใ์นหน่วยงาน และด้านความรับผดิชอบในการปฏบิัติงาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม 

สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีเพศแตกต่างกนั มีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานไม่แตกต่างกนั 

ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 2) ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ มีอายุแตกต่างกัน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  

โดยภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบความแตกต่าง 2 

ด้าน ได้แก่ ด้านความสมัพันธใ์นหน่วยงาน และด้านความรับผดิชอบในการปฏบิตัิงาน ที่ระดับนัยสาํคัญ 

0.05 3) ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มี

อายุแตกต่างกัน มีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับ 

นัยสาํคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบความแตกต่าง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า 

                                                            
*
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ในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 

 

1. บทนาํ 
      ขวัญกําลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ

ประการหน่ึงในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรที่มีบุคลากรเป็นจาํนวนมาก 

จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสร้างเจตคติที่ดีต่อการทาํงาน ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทาํงาน 

ด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจหรือมีขวัญกาํลังใจในการทาํงาน ทาํให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

ว่าขวัญกาํลังใจของบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่จะทาํให้การบริหารมีประสทิธิภาพและเสริมสร้าง

ให้ผู้ปฏบิัติงานมีขวัญดี จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์กร (อุทยั หิรัญโต, 2520,น. 181)  
การบริหารงานของทุกหน่วยงาน ปัจจัยทางการบริหารที่สาํคัญประการหน่ึงกค็ือปัจจัย 

ด้านทรัพยากรบุคคล อนัจะเป็นตัวจักรสาํคัญที่จะดาํเนินการให้สาํเรจ็ลุล่วง ดังน้ันหากหน่วยงาน
หรือองค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความตั้งใจที่จะปฏบิัติงานในหน้าที่ 
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ผลการปฏิบัติงานก็ย่อมที่จะบรรลุเป้าหมาย 

และที่สาํคัญที่สุด หากหน่วยงานใด ผู้ปฏบิัติงานมีขวัญกาํลังใจดีกจ็ะแสดงออกมาในลักษณะ 

ที่ผู้ปฏิบัติมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานและพยายามสร้างผลงานออกมา 

ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุกบัองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ในทางกลับกนั ถ้าหน่วยงานใดผู้ปฏบิัติงาน 

มีขวัญกาํลังใจที่ไม่ดีกจ็ะแสดงออกในรปูของการทาํงานที่เฉ่ือยชา งานมักบกพร่อง ล่าช้า พนักงาน

ขาดการเอาใจใส่ต่องาน ดังน้ัน ผู้บริหารที่ดีจึงไม่ควรมองข้ามการบาํรุงขวัญกาํลังใจ 

ให้กับผู้ปฏบิัติงาน โดยเฉพาะผู้ปฏบิัติงานในองค์กรที่เป็นข้าราชการ ซ่ึงถ้าข้าราชการมีขวัญ

กาํลังใจที่ไม่ดีแล้วกย่็อมจะนาํมาซ่ึงความเสื่อมเสยีและหย่อนสมรรถภาพในการปฏบิัติหน้าที่อนัจะ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี เพราะข้าราชการนับว่าเป็นกลไกสาํคัญใน การบริหาร

ประเทศและในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเราไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (ลัดดา แสงเมือง, 2548,น. 12)  

 สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นหน่วยขึ้ นตรงของกระทรวงกลาโหม เทียบเท่า

กรมทหาร และในหน่วยน้ีกจ็ะแยกเป็นกองย่อยลงมาอีก ซ่ึงแบ่งตามความรับผิดชอบแต่ละส่วน

เพ่ือให้การทาํงานในหน่วยงานทาํได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น และในปัจจุบันทหารเข้ามา 

มีบทบาทกับสังคมมากขึ้ น จึงทาํให้ปริมาณงานที่จะต้องทาํน้ันมากขึ้ นตามมาด้วย ซ่ึงมีปัญหา

ทางด้านกําลังพลและบุคลากรที่ท ํางานในหน่วยงานอาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 

ที่ต้องรับผดิชอบในแต่ละคน บางคนอาจจะทาํงานมากหรือบางคนอาจทาํงานน้อย “ขวัญกาํลังใจ” 

จึงเข้ามาเกี่ยวข้องในการทาํงาน เพราะขวัญกาํลังใจเป็นองค์ประกอบที่สาํคัญในการทาํงาน 

เพ่ือให้งานน้ันสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ ขวัญกาํลังใจ คือ สถานะที่ทุกคนใน

กลุ่มทราบถึงวัตถุประสงค์แห่งการทาํงานของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละคนที่ทาํงานน้ัน 
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เป็นวัตถุประสงค์ร่วมกัน และพยายามร่วมมือกัน เพ่ืองานทุกๆ ด้านที่รับผิดชอบจะมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ  
 สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สงักดักระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรในการสร้างความร่วมมือ

ด้านความม่ันคงพิจารณาเสนอความเห็น อาํนวยการ ข้อเสนอแนะ และดําเนินงานเกี่ยวกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง ประสานการปฏบิัติในงานด้านกจิการพลเรือน ส่งเสริม 

และสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ในการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือให้ประเทศชาติ 

เกิดความม่ันคง ประชาชนมีสันติสุขย่ังยืน ขวัญกาํลังใจจึงเป็นปัจจัยที่สาํคัญย่ิงต่อการปฏิบัติ 

ของข้าราชการในหน่วยงาน ซ่ึงมีภารกิจงานค่อนข้างมากที่จะต้องทาํให้สาํเรจ็ลุล่วง ขวัญกาํลังใจ 

จึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสําคัญ 

ของการศึกษาเร่ืองของขวัญกาํลังใจที่จะศึกษาขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานของข้าราชการทหาร 

สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยข้อมูลที่ ไ ด้จาก 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี จะสามารถนาํไปใช้ในการกาํหนดแนวทางหรือปรับปรุงขวัญกาํลังใจใน 

การปฏบิัติงานในองค์กร เพ่ือให้เกดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการดาํเนินงานของบุคลากร

และนาํไปสู่ความสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป  
 
2. วตัถุประสงค ์

 1.  เพ่ือศึกษาระดับขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานของข้าราชการทหาร สาํนักนโยบาย

และแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานของข้าราชการทหาร สาํนักนโยบาย

และแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  จาํแนกตาม เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา 
 
3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

3.1 ประชากรและตวัอย่าง 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  เป็นข้าราชข้าราชการทหาร สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม 

สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปฏบิัติงานอยู่ในปี พ.ศ.2557 มีจาํนวนทั้งหมด 421 คน  
(ที่มากองกลาง สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) กลุ่ม

ตัวอย่าง การกาํหนดกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีการสุ่มจํานวน

ตัวอย่าง จากสตูรของทาโร ยามาเน่ โดยกาํหนดกลุ่มตัวอย่างมีความคาดเคล่ือนของการสุ่มเท่ากบั 

0.05 เม่ือใช้สตูรของทาโร ยามาเน่ในการคาํนวณจะได้ตัวอย่างทั้งสิ้น จาํนวน 205 คน ตัวอย่าง 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการทหาร สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยผู้วิจัย 

จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น และใช้การสุ่มแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน 
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( Proportional Stratified Random Sampling) จาํแนกตามหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย และมีการเกบ็

จาํนวนตัวอย่าง จาํแนกตามหน่วยงาน                                

 

 3.2 การสรา้งเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั      
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น 

จากการศึกษาข้อมูล จากตาํรา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ดังน้ี 
         ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว 

ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา จาํนวน 3 ข้อ  
         ตอนที่   2   แบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานของข้าราชการทหาร 
สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใน 6 ด้าน คือ ลักษณะของ 
งานที่ปฏิบัติ สภาพแวดล้อมในหน่วย ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน สวัสดิการจากการ

ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงานและความรับผิดชอบในงาน รวม 32 ข้อ โดยเป็น

แบบสอบถามมาตรฐานประเมินค่า 5 ระดับ ตามวิธไีลเคิร์ท (Likert ) 
 3.3 การวิเคราะหข์อ้มูล       

 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังน้ี 1. ค่าสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอเป็นตารางมีคาํ
บรรยายประกอบและ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด
ระดับความคิดเหน็ และระดับความเช่ือม่ัน โดยมีเกณฑใ์นการแปลผล คาํนวณจากสตูร และนาํไป

สร้างเกณฑใ์นการแปลผล 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบสมติฐาน 
ไดแ้ก่ ค่าสถิติ T-test สาํหรับตัวแปรอสิระ 2 ตัวแปร ได้แก่ เพศ และสถิติ F –test สาํหรับตัวแปร
อสิระมากกว่า 2 ตัวแปร ได้แก่ อายุและระดับการศึกษา 
 

4. การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยสามารถนาํมาอภิปรายผลได้ดังน้ี  
1. ข้าราชการทหาร สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

มีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสงู จากการวิจัยพบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสงู 

ทั้ ง 6 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ด้าน

ความก้าวหน้าในการปฏบิัติงาน ด้านสวัสดิการจากการปฏบิัติงาน ด้านความสมัพันธใ์นหน่วยงาน 

และด้านความรับผดิชอบในการปฏบิัติงาน 

1.1 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม 

 สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกาํลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณา 
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แต่ละข้อคาํถามพบว่า ข้าราชการทหารมีระดับขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับสงูทุกข้อ ได้แก่ งานในตาํแหน่ง

หน้าที่ของท่านตรงกับความรู้ที่ท่านได้รับการศึกษามา, ในหน่วยงานของท่านมีการแบ่งหน้าที่

รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน, ท่านมีความเข้าใจในงานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นอย่างดีและสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นอย่างมีประสิทธิภาพ และงานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความน่าสนใจ 

และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของท่าน  จะเหน็ได้ว่าข้าราชทหารยังไม่พึงพอใจในงานเท่าที่ควร 

โดยเฉพาะในเร่ืองงานที่รับผิดชอบในหน้าที่มีความจําเจ น่าเบื่อ และไม่มีโอกาสในสายงาน 

ที่ตนปฏบิัติอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ โรสนี สมัยส ์(2549,น. 84) ที่พบว่าการเติบโตใน
สายงานของพนักงาน บมจ.เสริมสขุ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป กว่าจะได้เล่ือนตาํแหน่งต้องใช้เวลา 

พิสูจน์ผลงาน ขณะเดียวกันพนักงานส่วนใหญ่เห็นว่างานที่พวกเขาทาํน้ันยังไม่ท้าทายความรู้

ความสามารถเท่าที่ควร เช่น เป็นงานเดิมๆ ไม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 

1.2 ด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม 

สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีระดับขวัญกาํลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู เม่ือพิจารณา 

แต่ละข้อคําถามพบว่า ข้าราชการทหารมีระดับขวัญกําลังใจอยู่ในระดับสูงทุกข้อได้แก่

สภาพแวดล้อมในหน่วยงานของท่านอยู่ในสภาพที่ส่งเสริมการทาํงาน,  อปุกรณเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้

ที่จําเป็นสาํหรับการปฏิบัติงานมีเพียงพอต่อการทาํงานของท่าน,  ในหน่วยงานของท่านมีสิ่ง

อาํนวยความสะดวกที่ทาํให้ท่านตั้งใจทาํงานอย่างเตม็ที่ และท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และให้

ความคิดเห็นและจัดสาํนักงาน พ้ืนที่ใช้สอยในการทาํงาน  จะเห็นได้ว่าสถานที่ทาํงานคับแคบ การ

ตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมสวยงามเท่าที่ควร และในเร่ืองของวันธรรมองค์กรของความร่วมมือร่วมใจใน

การปฏบิัติงาน ยังขาดการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภักษร 

รักสัตย์ (2546, น. 50) ที่พบว่าสถานที่ตั้งของบริษัท เดอะแทรเวลทีม จาํกัด มีหลายแผนก

ทาํงานรวมกัน เช่น แผนกบุคคลและธุรการ แผนกการต่างประเทศ ทาํให้พ้ืนที่ในการทาํงานมี

ความคับแคบ 
1.3 ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ข้าราชการทหารสํานักนโยบายและ 

แผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีระดับขวัญกาํลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู 

เม่ือพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่า ข้าราชการทหารมีระดับขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับสูงทุกข้อ 

ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้รับการเล่ือนตาํแหน่ง หน้าที่การงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้ น,  ท่านคิดว่างานที่

ท่านทาํอยู่เป็นงานที่ม่ันคงและท่านสามารถทาํได้ตลอด,  ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุน

ความก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม และท่านคิดว่าการปรับตําแหน่งโยกย้ายในหน่วยงานของท่าน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดไว้  จะเหน็ได้ว่าข้าราชการทหารเป็นระบบที่มีลาํดับช้ันของการ

ปกครองที่อาจกว่าได้ว่า มีช่วงระยะห่างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และ

ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนกแ็ตกต่างกนัผู้บังคับบัญชาบ้างท่านมีมนุษยสมัพันธท์ี่ดีกบัลูกน้อง มีความ

เป็นกันเองกับลูกน้องแต่กยั็งมีผู้บังคับบัญชาบางส่วนที่ยังถือตนเป็นที่ตั้ ง  ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ โรสนี สมัยส ์(2549, น. 86) ที่พบว่าพนักงานของ บมจ.เสริมสขุ มีความเหน็ในด้าน
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ของบทบาทผู้บังคับบัญชาในระดับสูงส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ไม่ถือยศถา 

บรรดาศักดิ์  
1.4 ด้านสวัสดิการจากการปฏบิัติงาน ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม 

สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีระดับขวัญกาํลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู เม่ือพิจารณา 

แต่ละข้อคาํถามพบว่า ข้าราชการทหารมีระดับขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับสงูทุกข้อ ได้แก่ ท่านคิดว่า

เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอกบัปริมาณและหน้าที่ที่ท่านทาํงานอยู่, เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความ
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว, ท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ตามความสามารถและผลงานของท่าน,  หน่วยงานของท่านได้จัดสวัสดิการในด้านการช่วยเหลือ

เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และหน่วยงานของท่านได้จัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ  

เพ่ือช่วยข้าราชการได้เพียงพอต่อความต้องการ จะเหน็ได้ว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ  

ต้องมีการปรับเปล่ียนอัตราผลตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน การให้เงิน

สนับสนุนตามสภาวะปัจจัยภายนอก เช่น อัตราการปรับขึ้ นของ สินค้า บริการต่างๆ ส่งผลต่อ

ประชาชนหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากค่าครองชีพที่สงูตามราคาสนิค้า บริการต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ บุษยมาศ ล้านมา (2542) ที่พบว่าขวัญกาํลังใจในการทาํงานของข้าราชการตาํรวจที่
ปฏบิัติงาน ในงานฝ่ายอาํนวยการของกองบังคับการอาํนวยการตาํรวจภธูร ภาค 6 พบว่ากาํลังขวัญใน

การปฏบิัติงานในฝ่ายอาํนวยการของข้าราชการตาํรวจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีกาํลัง

ขวัญด้านความตั้งใจในการทาํงานมากที่สดุและน้อยที่สดุในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1.5 ด้านความสมัพันธ์ในหน่วยงาน ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม 

สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีระดับขวัญกาํลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู เม่ือพิจารณา 

แต่ละข้อคาํถามพบว่า ข้าราชการทหารมีระดับขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับสงูทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีความสขุ

กับการที่ได้ทาํงานกับเพ่ือนร่วมงานของท่าน  ในหน่วยงานของท่านเพ่ือนร่วมงานของท่าน 

มีความเป็นมิตรโอบอ้อมอารีกับท่านเป็นอย่างดี เม่ือท่านมีปัญหาในเร่ืองการทํางานหรือ 

เร่ืองส่วนตัวเพ่ือนร่วมงานของท่านสามารถให้คําปรึกษาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ ท่านมี

ความสมัพันธอ์นัดีกบับุคคลต่างๆ ที่ทาํงานร่วมกนัในหน่วยงาน ท่านมีความรู้สกึว่าเพ่ือนร่วมงาน

ของท่านไม่รังเกยีจท่านและท่านเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน หน่วยงานของท่านกาํหนดนโยบายใน

การบริหารและวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทาํงาน หน่วยงานของท่านมี

การประชุมช้ีแจงและแจ้งข่าวสารที่ควรทราบให้ท่านได้รับทราบอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชามีความเป็น

กันเองกับท่าน และสามารถจูงใจให้คนในหน่วย ร่วมมือร่วมใจกันทํางานให้สําเร็จ และ 

ผู้บังคับบัญชาของท่านปกครองท่านด้วยความเป็นธรรมไม่เคยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ  

จะเหน็ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ทั้งน้ีเพราะทุกคนมุ่งแสวงหาแต่ผลประโยชน์เฉพาะตน ในรูปแบบค่าตอบแทนและตําแหน่ง 

ที่สูงขึ้ นในหน่วยงานเกิดการทาํงานในลักษณะแย่งชิงไม่มีความเอื้ ออารีย์ต่อกัน ทาํให้บุคคล 

ในองค์กรขาดความรู้สกึเป็นนํา้หน่ึงใจเดียวกนัและโดดเดี่ยว 
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1.6 ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ข้าราชการทหารสาํนักนโยบายและ 

แผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีระดับขวัญกาํลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู 

เม่ือพิจารณาแต่ละข้อคําถามพบว่า ข้าราชการทหารมีระดับขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับสูงทุกข้อ 

ได้แก่ ท่านรู้สึกสบายใจที่ได้ทาํงานที่หน่วยน้ี, ท่านมีความภาคภมิูใจที่ได้ทาํงานในหน่วยงานน้ี, 

ท่านมีความกระตือรือร้นในการทาํงานทนัททีี่ได้รับมอบหมายงาน, ท่านมีความพึงพอใจในระบบ 

การทาํงานที่มีความชัดเจนถูกต้อง, ท่านมีความรัก จริงใจ และจริงจังในงานที่ท่านได้ทาํอยู่และ 

ท่านรู้ สึกมีความสุขที่ได้ทาํงานในหน่วยงานน้ี  จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนน้อยกว่าหน่วยงานอื่น 

ความเจริญก้าวหน้าในสายงานน้อยเพราะเปิดสอบแข่งขันในตําแหน่งที่สูงขึ้ นมีจํานวนจํากัด 

ทาํให้ยากต่อการเล่ือนตาํแหน่ง  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ อริชัย กุลวิมลประทปี (2542) ที่
พบว่ากาํลังขวัญในการปฏบิัติงานของข้าราชการทหาร กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 

พบว่าระดับกาํลังขวัญในการปฏบิตัิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างไปทางสงูแต่ถ้า

แยกเป็นองค์ประกอบย่อยจะพบว่าความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน ความพึงพอใจในความ

ม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตการอทุศิตนให้กบังาน 
2. ข้าราชการทหาร สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

มีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับสงู จากการวิจัยพบว่า ด้านสวัสดิการจากการ

ปฏิบัติงาน ในส่วนของรายข้อ ซ่ึงในข้อ “ เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย 

ในครอบครัว ”  มีขวัญกาํลังใจอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เงินเดือนที่ข้าราชการ

ทหารได้รับน้ันไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพในปัจจุบัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวงศ์  พูล

โคกหวาย (2541) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองกาํลังขวัญในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ตาํรวจ: ศึกษา

กรณีตาํรวจนครบาลลาํผักชี พบว่า ระดับกาํลังขวัญในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ตาํรวจสถานี

ตาํรวจนครบาลลาํผักชี ด้านความรู้สกึต่อความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า อยู่

ในระดับปานกลางโดยเจ้าหน้าที่ตาํรวจ สายธุรการ สาบสบืสวน สายสอบสวน สายปราบปราม มี

กาํลังขวัญในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสายจราจรมีกาํลังขวัญในการปฏบิัติงานอยู่

ในระดับค่อนข้างตํ่า 

 
5. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

5.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
จากผลการศึกษาวิจัย เร่ือง ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเร่ือง

ดังต่อไปน้ี 
1. ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหาร 

สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  มีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน 

ในด้านน้ีน้อยเป็นลําดับที่ 4 ทั้งน้ีควรกาํหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เพ่ือเพ่ิม
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ความพร้อมเพียงในหมู่คณะ ควรจัดให้เจ้าหน้าที่ทาํกิจกรรมร่วมกัน เช่น จัดแข่งกีฬาภายใน

หน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานเพ่ือความกลมเกลียวสามัคคี 

2. ด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหาร 

สาํนักนโยบายและแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงาน

ในด้านน้ีน้อยเป็นลําดับที่ 5 ทั้งน้ีควรปลูกฝังความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยจะต้อง

รับผิดชอบไม่ว่าผลการปฏิบัติงานจะออกมาในลักษณะใดก็ตาม หาแนวทางเพ่ือให้เกิด 

การปฏิบัติงานร่วมกันทั้งทางผู้บังคับบัญชาร่วมกัน และผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

โดยกาํหนดให้ผู้บังคับบัญชาติดตามและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือทราบ หากมีข้อบกพร่อง 

กต้็องรับผดิชอบร่วมกนัและเพ่ือเพ่ิมความสนิทสนมใกล้ชิดกนัมากขึ้น 

3. ด้านสวัสดิการจากการปฏบิัติงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการทหารสาํนักนโยบาย
และแผนกลาโหม สาํนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขวัญกาํลังใจในการปฏิบัติงาน ในด้านน้ี 

น้อยที่สุดเป็นลําดับที่ 6 ทั้งน้ีควรที่จะปรับปรุงค่าตอบแทน เช่น เงินล่วงเวลาให้เหมาะสมกับ

ปริมาณงานที่ปฏิบัติ  เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ โดยอาจลดขั้นตอนการ

ดาํเนินงานในส่วนที่ไม่จาํเป็นออกสาํหรับการปฏบิัติงานที่เสี่ยงภัยควรพิจารณาเพ่ิมเติม 

 

5.2 ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทยีบระดับขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงานระหว่างข้าราชการ

ทหารสาํนักนโยบายและแผนกลาโหม กับข้าราชการหน่วยอื่นๆ ในกระทรวงกลาโหม เพ่ือจะได้

ทราบว่ามีขวัญกาํลังใจในการปฏบิัติงาน แตกต่างกนัหรือไม่ 
 2.  ควรศึกษาในเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยการศึกษาและใช้การการสมัภาษณ์ มา

ประกอบเพ่ือจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในแนวลึกและชัดเจนย่ิงขึ้น 
 3.  ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมตัวแปรด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกบัขวัญกาํลังใจ 

ในการปฏบิัติงาน 
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