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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้ า ราชการทหาร สํา นั ก นโยบายและแผนกลาโหม สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม และ
2) เพื่ อ เปรี ย บเทีย บขวั ญ กํา ลั ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของข้ า ราชการทหาร สํา นั ก นโยบายและ
แผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตาม เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา
เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จํานวนทั้งหมด 421 คน การหาขนาดของตัวอย่าง
โดยใช้ สตู ร Yamane ได้ ขนาดตัวอย่างจํานวน 205 คน โดยแจกแบบสอบถาม 206 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัย
เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาได้ 205 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 99.51 นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ สถิติอ้างอิงคือ T-test และ F-test ทําการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการทหารมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าอยู่ในระดับสูง 6 ด้ าน คือ ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ด้ านสภาพแวดล้ อมในหน่ ว ยงาน ด้ านความก้ าวหน้ าในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ านสวั ส ดิ ก าร
จากการปฏิบัติงาน ด้ านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้ านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีเพศแตกต่างกัน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้ าน 2) ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงกลาโหม ที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ข วั ญ กํา ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านแตกต่ า งกั น
โดยภาพรวมแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบความแตกต่าง 2
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้ านความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 3) ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มี
อายุแตกต่ างกัน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่ างกัน โดยภาพรวมแตกต่ างกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบความแตกต่าง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความก้ าวหน้ า
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ในการปฏิบัติงาน ด้ านความสัมพันธ์ในหน่ วยงาน และด้ านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

1. บทนํา
ขวั ญ กํา ลั ง ใจของบุ ค ลากรในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ถื อ ได้ ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบที่ส ํา คั ญ
ประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีบุคลากรเป็ นจํานวนมาก
จําเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องสร้ างเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน ซึ่งเป็ นแรงจู งใจให้ บุคลากรทํางาน
ด้ วยความกระตือรือร้ นและด้ วยความสมัครใจหรือมีขวัญกําลังใจในการทํางาน ทําให้ องค์กรบรรลุ
เป้ าหมายและเกิด ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลในที่สุด
และเป็ นที่ย อมรั บ กัน โดยทั่วไป
ว่าขวัญกําลังใจของบุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่จะทําให้ การบริหารมีประสิทธิภาพและเสริมสร้ าง
ให้ ผ้ ูปฏิบัติงานมีขวัญดี จึงเป็ นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกองค์กร (อุทยั หิรัญโต, 2520,น. 181)
การบริ ห ารงานของทุ ก หน่ ว ยงาน
ปั จ จั ย ทางการบริ ห ารที่ส าํ คั ญ ประการหนึ่ ง ก็คื อ ปั จ จั ย
ด้ านทรัพยากรบุคคล อันจะเป็ นตัวจักรสําคัญที่จะดําเนินการให้ สาํ เร็จลุล่วง ดังนั้นหากหน่วยงาน
หรือองค์การมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในหน้ าที่
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ ข องตนเอง ผลการปฏิ บั ติ ง านก็ย่ อ มที่ จ ะบรรลุ เ ป้ าหมาย
และที่สาํ คัญที่สุด หากหน่วยงานใด ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจดีกจ็ ะแสดงออกมาในลักษณะ
ที่ผ้ ูปฏิบัติมีความกระตือรื อร้ น เอาใจใส่ต่อหน้ าที่การงานและพยายามสร้ างผลงานออกมา
ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ในทางกลับกัน ถ้ าหน่วยงานใดผู้ปฏิบัติงาน
มีขวัญกําลังใจที่ไม่ดีกจ็ ะแสดงออกในรูปของการทํางานที่เฉื่อยชา งานมักบกพร่อง ล่าช้ า พนักงาน
ขาดการเอาใจใส่ต่องาน
ดังนั้น
ผู้บริหารที่ดีจึงไม่ ควรมองข้ ามการบํารุงขวัญกําลังใจ
ให้ กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เป็ นข้ าราชการ ซึ่งถ้ าข้ าราชการมีขวัญ
กําลังใจที่ไม่ดีแล้ วก็ย่อมจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียและหย่อนสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้ าที่อนั จะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะข้ าราชการนับว่าเป็ นกลไกสําคัญใน การบริหาร
ประเทศและในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (ลัดดา แสงเมือง, 2548,น. 12)
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็ นหน่ วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม เทียบเท่า
กรมทหาร และในหน่ วยนี้กจ็ ะแยกเป็ นกองย่อยลงมาอีก ซึ่งแบ่งตามความรับผิดชอบแต่ละส่วน
เพื่ อให้ การทํางานในหน่ วยงานทําได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปั จจุ บันทหารเข้ ามา
มีบทบาทกับสังคมมากขึ้น จึงทําให้ ปริ มาณงานที่จะต้ องทํานั้นมากขึ้นตามมาด้ วย ซึ่งมีปัญหา
ทางด้ านกํา ลั ง พลและบุ ค ลากรที่ ท ํา งานในหน่ ว ยงานอาจจะไม่ เ พี ย งพอกั บ ปริ ม าณงาน
ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละคน บางคนอาจจะทํางานมากหรือบางคนอาจทํางานน้ อย “ขวัญกําลังใจ”
จึง เข้ า มาเกี่ย วข้ อ งในการทํา งาน เพราะขวั ญ กํา ลั ง ใจเป็ นองค์ ป ระกอบที่ส าํ คั ญ ในการทํา งาน
เพื่อให้ งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีอย่ างมีประสิทธิภาพ ขวัญกําลังใจ คือ สถานะที่ทุกคนใน
กลุ่มทราบถึงวัตถุประสงค์แห่ งการทํางานของกลุ่มหรือวัตถุประสงค์ของแต่ ละคนที่ทาํ งานนั้น
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เป็ นวัตถุประสงค์ร่วมกัน และพยายามร่ วมมือกัน เพื่องานทุกๆ ด้ านที่รับผิดชอบจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สังกัดกระทรวงกลาโหม เป็ นองค์กรในการสร้ างความร่ วมมือ
ด้ า นความมั่น คงพิ จ ารณาเสนอความเห็น อํา นวยการ ข้ อ เสนอแนะ และดํา เนิ น งานเกี่ย วกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง ประสานการปฏิบัติในงานด้ านกิจการพลเรือน ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานของกระทรวงกลาโหม ในการปฏิบั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ ให้ ประเทศชาติ
เกิดความมั่นคง ประชาชนมีสันติสุขยั่งยืน ขวัญกําลังใจจึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญยิ่งต่ อการปฏิบัติ
ของข้ าราชการในหน่ วยงาน ซึ่งมีภารกิจงานค่อนข้ างมากที่จะต้ องทําให้ สาํ เร็จลุล่วง ขวัญกําลังใจ
จึ ง เป็ นปั จ จั ย สํา คั ญ ต่ อ การปฏิบั ติ ง าน ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ เ ล็ง เห็น ความสํา คั ญ
ของการศึกษาเรื่องของขวัญกําลังใจที่จะศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหาร
สํา นั ก นโยบายและแผนกลาโหม สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม โดยข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถนําไปใช้ ในการกําหนดแนวทางหรือปรับปรุงขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของบุคลากร
และนําไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหาร สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหาร สํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตาม เพศ อายุ และ ระดับการศึกษา

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นข้ าราชข้ าราชการทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปี พ.ศ.2557 มีจาํ นวนทั้งหมด 421 คน
(ที่มากองกลาง สํานักนโยบายและแผนกลาโหม ข้ อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง การกํา หนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษาครั้ ง นี้ ใช้ วิธีก ารสุ่ม จํา นวน
ตัวอย่าง จากสูตรของทาโร ยามาเน่ โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างมีความคาดเคลื่อนของการสุ่มเท่ากับ
0.05 เมื่อใช้ สตู รของทาโร ยามาเน่ในการคํานวณจะได้ ตัวอย่างทั้งสิ้น จํานวน 205 คน ตัวอย่าง
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งสํารวจเพื่ อศึ กษาขวั ญกําลั งใจในการปฏิ บั ติ งาน
ของข้ าราชการทหาร สํานั กนโยบายและแผนกลาโหม สํานั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม โดยผู้ วิจั ย
จึ งเลื อกใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบอาศั ยความน่ าจะเป็ น และใช้ การสุ่ มแบบชั้ นภู มิ ตามสั ดส่ วน
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( Proportional Stratified Random Sampling) จําแนกตามหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย และมีการเก็บ
จํานวนตัวอย่าง จําแนกตามหน่วยงาน
3.2 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัย สร้ างขึ้น
จากการศึกษาข้ อมูล จากตํารา งานวิจัย และการสอบถามจากผู้ท่มี ีประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา จํานวน 3 ข้ อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ต้องการทราบถึงขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหาร
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใน 6 ด้ าน คือ ลักษณะของ
งานที่ป ฏิบั ติ สภาพแวดล้ อ มในหน่ ว ย ความก้ า วหน้ า ในการปฏิบั ติ ง าน สวั ส ดิ ก ารจากการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ในหน่ วยงานและความรับผิดชอบในงาน รวม 32 ข้ อ โดยเป็ น
แบบสอบถามมาตรฐานประเมินค่า 5 ระดับ ตามวิธไี ลเคิร์ท (Likert )
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 1. ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่อแสดงข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามและเสนอเป็ นตารางมีคาํ
บรรยายประกอบและ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัด
ระดับความคิดเห็น และระดับความเชื่อมั่น โดยมีเกณฑ์ในการแปลผล คํานวณจากสูตร และนําไป
สร้ างเกณฑ์ในการแปลผล 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมติฐาน
ได้แก่ ค่าสถิติ T-test สําหรับตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ และสถิติ F –test สําหรับตัวแปร
อิสระมากกว่า 2 ตัวแปร ได้ แก่ อายุและระดับการศึกษา

4. การอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ข้ าราชการทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง จากการวิจัยพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ทั้ ง 6 ด้ านได้ แก่ ด้ านลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ านสภาพแวดล้ อมในหน่ ว ยงาน ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในการปฏิบัติงาน ด้ านสวัสดิการจากการปฏิบัติงาน ด้ านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
และด้ านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
1.1 ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกําลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
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แต่ละข้ อคําถามพบว่า ข้ าราชการทหารมีระดับขวัญกําลังใจอยู่ในระดับสูงทุกข้ อ ได้ แก่ งานในตําแหน่ง
หน้ าที่ของท่านตรงกับความรู้ท่ีท่านได้ รับการศึกษามา, ในหน่ วยงานของท่านมีการแบ่ งหน้ าที่
รั บ ผิด ชอบไว้ อย่ า งชั ด เจน, ท่ านมี ความเข้ า ใจในงานที่ท่านปฏิบั ติอยู่ เป็ นอย่ างดีและสามารถ
แก้ ปั ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และงานที่ท่ า นปฏิบั ติ อ ยู่ เ ป็ นงานที่มี ค วามน่ า สนใจ
และเป็ นงานที่ท้าทายความสามารถของท่าน จะเห็นได้ ว่าข้ าราชทหารยังไม่พึงพอใจในงานเท่าที่ควร
โดยเฉพาะในเรื่ อ งงานที่รั บ ผิด ชอบในหน้ า ที่มีค วามจํา เจ น่ า เบื่อ และไม่ มีโ อกาสในสายงาน
ที่ตนปฏิบัติอยู่ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ โรสนี สมัยส์ (2549,น. 84) ที่พบว่าการเติบโตใน
สายงานของพนักงาน บมจ.เสริมสุข เป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป กว่าจะได้ เลื่อนตําแหน่งต้ องใช้ เวลา
พิ สูจน์ ผลงาน ขณะเดียวกันพนั กงานส่ วนใหญ่ เห็นว่ างานที่พวกเขาทํานั้ นยังไม่ ท้าทายความรู้
ความสามารถเท่าที่ควร เช่น เป็ นงานเดิมๆ ไม่ได้ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
1.2 ด้ านสภาพแวดล้ อมในหน่วยงาน ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกําลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
แต่ ล ะข้ อคํ า ถามพบว่ า ข้ าราชการทหารมี ร ะดั บ ขวั ญ กํา ลั ง ใจอยู่ ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ข้ อได้ แก่
สภาพแวดล้ อมในหน่วยงานของท่านอยู่ในสภาพที่ส่งเสริมการทํางาน, อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ที่จํา เป็ นสํา หรั บการปฏิบัติงานมีเพี ยงพอต่ อการทํางานของท่า น, ในหน่ วยงานของท่านมีส่ิง
อํานวยความสะดวกที่ทาํ ให้ ท่านตั้งใจทํางานอย่ างเต็มที่ และท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ และให้
ความคิดเห็นและจัดสํานักงาน พื้นที่ใช้ สอยในการทํางาน จะเห็นได้ ว่าสถานที่ทาํ งานคับแคบ การ
ตกแต่งสถานที่ให้ เหมาะสมสวยงามเท่าที่ควร และในเรื่องของวันธรรมองค์กรของความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน ยังขาดการให้ ความช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศุภักษร
รักสัตย์ (2546, น. 50) ที่พบว่าสถานที่ต้ังของบริษัท เดอะแทรเวลทีม จํากัด มีหลายแผนก
ทํางานรวมกัน เช่ น แผนกบุคคลและธุรการ แผนกการต่ างประเทศ ทําให้ พ้ ืนที่ในการทํางานมี
ความคับแคบ
1.3 ด้ านความก้ า วหน้ าในการปฏิ บั ติ ง าน ข้ าราชการทหารสํา นั ก นโยบายและ
แผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกําลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
เมื่อพิ จารณาแต่ ละข้ อคําถามพบว่ า ข้ าราชการทหารมีระดับขวัญกําลังใจอยู่ ในระดับสูงทุกข้ อ
ได้ แก่ ท่านมีโอกาสได้ รับการเลื่อนตําแหน่ ง หน้ าที่การงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น, ท่านคิดว่ างานที่
ท่านทําอยู่เป็ นงานที่ม่นั คงและท่านสามารถทําได้ ตลอด, ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาให้ การสนับสนุน
ความก้ าวหน้ าอย่ างเป็ นธรรม และท่านคิดว่ าการปรั บ ตําแหน่ งโยกย้ ายในหน่ วยงานของท่า น
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ จะเห็นได้ ว่าข้ าราชการทหารเป็ นระบบที่มีลาํ ดับชั้นของการ
ปกครองที่ อ าจกว่ า ได้ ว่ า มี ช่ ว งระยะห่ า งระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนก็แตกต่างกันผู้บังคับบัญชาบ้ างท่านมีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ลูกน้ อง มีความ
เป็ นกัน เองกับ ลู ก น้ อ งแต่ ก ย็ ั ง มี ผ้ ู บั งคั บ บั ญ ชาบางส่ ว นที่ยัง ถือ ตนเป็ นที่ต้ั ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ โรสนี สมัยส์ (2549, น. 86) ที่พบว่าพนักงานของ บมจ.เสริมสุข มีความเห็นในด้ าน
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ของบทบาทผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ สูง ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท่ีดี กับ พนั ก งาน ไม่ ถื อ ยศถา
บรรดาศักดิ์
1.4 ด้ านสวัสดิการจากการปฏิบัติงาน ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกําลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
แต่ละข้ อคําถามพบว่า ข้ าราชการทหารมีระดับขวัญกําลังใจอยู่ในระดับสูงทุกข้ อ ได้ แก่ ท่านคิดว่า
เงินเดือนที่ท่านได้ รับเพียงพอกับปริมาณและหน้ าที่ท่ที ่านทํางานอยู่, เงินเดือนที่ท่านได้ รับมีความ
เพี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ า ยในครอบครั ว , ท่ า นมี โ อกาสได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
ตามความสามารถและผลงานของท่าน, หน่วยงานของท่านได้ จัดสวัสดิการในด้ านการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับค่ ารักษาพยาบาลอย่ างเหมาะสม และหน่ วยงานของท่านได้ จัดสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ
เพื่อช่ วยข้ าราชการได้ เพียงพอต่อความต้ องการ จะเห็นได้ ว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้ รับ
ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นอัต ราผลตอบแทนให้ ส อดคล้ อ งกับ ค่ า ครองชี พ ในปั จ จุ บั น การให้ เ งิ น
สนั บสนุ นตามสภาวะปั จจั ยภายนอก เช่ น อัตราการปรั บขึ้ นของ สินค้ า บริ การต่ างๆ ส่ งผลต่ อ
ประชาชนหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าครองชีพที่สงู ตามราคาสินค้ า บริการต่างๆ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ บุษยมาศ ล้ านมา (2542) ที่พบว่าขวัญกําลังใจในการทํางานของข้ าราชการตํารวจที่
ปฏิบัติงาน ในงานฝ่ ายอํานวยการของกองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธร ภาค 6 พบว่ากําลังขวัญใน
การปฏิบัติงานในฝ่ ายอํานวยการของข้ าราชการตํารวจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีกาํ ลัง
ขวัญด้ านความตั้งใจในการทํางานมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ ในด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1.5 ด้ านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกําลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา
แต่ละข้ อคําถามพบว่า ข้ าราชการทหารมีระดับขวัญกําลังใจอยู่ในระดับสูงทุกข้ อ ได้ แก่ ท่านมีความสุข
กับ การที่ไ ด้ ท าํ งานกับ เพื่ อ นร่ ว มงานของท่ า น ในหน่ ว ยงานของท่ า นเพื่ อ นร่ ว มงานของท่ า น
มี ค วามเป็ นมิ ต รโอบอ้ อ มอารี กั บ ท่ า นเป็ นอย่ า งดี เมื่ อ ท่ า นมี ปั ญ หาในเรื่ อ งการทํา งานหรื อ
เรื่ องส่ วนตัวเพื่อนร่ วมงานของท่านสามารถให้ คําปรึ กษาเพื่ อช่ วยแก้ ปัญหาเหล่ านั้นได้ ท่านมี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลต่างๆ ที่ทาํ งานร่วมกันในหน่วยงาน ท่านมีความรู้สกึ ว่าเพื่อนร่วมงาน
ของท่านไม่รังเกียจท่านและท่านเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน หน่วยงานของท่านกําหนดนโยบายใน
การบริหารและวัตถุประสงค์ไว้ อย่างชัดเจน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการทํางาน หน่วยงานของท่านมี
การประชุมชี้แจงและแจ้ งข่าวสารที่ควรทราบให้ ท่านได้ รับทราบอยู่เสมอ ผู้บังคับบัญชามีความเป็ น
กั น เองกั บ ท่ า น และสามารถจู ง ใจให้ คนในหน่ ว ย ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ทํา งานให้ สํา เร็จ และ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า นปกครองท่ า นด้ ว ยความเป็ นธรรมไม่ เ คยใช้ อ ารมณ์ ใ นการตั ด สิน ใจ
จะเห็นได้ ว่าวัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ เพราะทุ กคนมุ่ งแสวงหาแต่ ผลประโยชน์ เฉพาะตน ในรูปแบบค่ าตอบแทนและตําแหน่ ง
ที่สูงขึ้นในหน่ วยงานเกิดการทํา งานในลั กษณะแย่ งชิ งไม่ มีค วามเอื้อ อารี ย์ต่ อกัน ทํา ให้ บุ ค คล
ในองค์กรขาดความรู้สกึ เป็ นนํา้ หนึ่งใจเดียวกันและโดดเดี่ยว
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1.6 ด้ านความรั บผิดชอบในการปฏิบัติงาน ข้ าราชการทหารสํานักนโยบายและ
แผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับขวัญกําลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
เมื่อพิ จารณาแต่ ละข้ อคําถามพบว่ า ข้ าราชการทหารมีระดับขวัญกําลังใจอยู่ ในระดับสูงทุ กข้ อ
ได้ แก่ ท่านรู้สึกสบายใจที่ได้ ทาํ งานที่หน่ วยนี้, ท่านมีความภาคภูมิใจที่ได้ ทาํ งานในหน่ วยงานนี้,
ท่านมีความกระตือรือร้ นในการทํางานทันทีท่ไี ด้ รับมอบหมายงาน, ท่านมีความพึงพอใจในระบบ
การทํางานที่มีความชัดเจนถูกต้ อง, ท่านมีความรัก จริงใจ และจริงจังในงานที่ท่านได้ ทาํ อยู่และ
ท่านรู้สึกมีความสุขที่ได้ ทาํ งานในหน่ วยงานนี้ จะเห็นได้ ว่าค่ าตอบแทนน้ อยกว่ าหน่ วยงานอื่น
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ าในสายงานน้ อยเพราะเปิ ดสอบแข่ งขันในตํา แหน่ งที่สูงขึ้น มีจํา นวนจํา กัด
ทําให้ ยากต่อการเลื่อนตําแหน่ง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อริชัย กุลวิมลประทีป (2542) ที่
พบว่ากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหาร กองพันทหารปื นใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6
พบว่าระดับกําลังขวัญในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้ างไปทางสูงแต่ถ้า
แยกเป็ นองค์ประกอบย่อยจะพบว่าความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ความพึงพอใจในความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการอุทศิ ตนให้ กบั งาน
2. ข้ าราชการทหาร สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง จากการวิจัยพบว่า ด้ านสวัสดิการจากการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของรายข้ อ ซึ่งในข้ อ “ เงินเดือนที่ท่านได้ รับมีความเพียงพอต่ อการใช้ จ่าย
ในครอบครัว ” มีขวัญกําลังใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ า เงินเดือนที่ข้าราชการ
ทหารได้ รับนั้นไม่เพียงพอต่ อการดํารงชีพในปั จจุ บัน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สวงศ์ พูล
โคกหวาย (2541) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่องกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ: ศึกษา
กรณีตาํ รวจนครบาลลําผักชี พบว่ า ระดับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจสถานี
ตํารวจนครบาลลําผักชี ด้ านความรู้สกึ ต่อความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางโดยเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจ สายธุรการ สาบสืบสวน สายสอบสวน สายปราบปราม มี
กําลังขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสายจราจรมีกาํ ลังขวัญในการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับค่อนข้ างตํ่า

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ผู้ วิ จั ย ขอเสนอแนะแนวทางการดํา เนิ น การในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นความสัม พั น ธ์ ใ นหน่ ว ยงาน จากผลการวิ จั ย พบว่ า
ข้ า ราชการทหาร
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในด้ านนี้น้อยเป็ นลําดับที่ 4 ทั้งนี้ควรกําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติงานร่ วมกันเป็ นกลุ่มๆ เพื่อเพิ่ม
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ความพร้ อ มเพี ย งในหมู่ ค ณะ ควรจั ดให้ เจ้ าหน้ าที่ท าํ กิจกรรมร่ วมกัน เช่ น จั ดแข่ งกีฬาภายใน
หน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานเพื่อความกลมเกลียวสามัคคี
2. ด้ านความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบว่ า ข้ าราชการทหาร
สํานักนโยบายและแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในด้ า นนี้ น้ อ ยเป็ นลํา ดับ ที่ 5 ทั้ง นี้ ควรปลู ก ฝัง ความรั บ ผิด ชอบในการปฏิบั ติ ง าน โดยจะต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบไม่ ว่ า ผลการปฏิ บั ติ ง านจะออกมาในลั ก ษณะใดก็ต าม หาแนวทางเพื่ อ ให้ เกิ ด
การปฏิบั ติ ง านร่ ว มกัน ทั้ง ทางผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาร่ ว มกัน และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากับ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
โดยกําหนดให้ ผ้ ูบังคับบัญชาติดตามและรายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาเหนือทราบ หากมีข้อบกพร่ อง
ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันและเพื่อเพิ่มความสนิทสนมใกล้ ชิดกันมากขึ้น
3. ด้ านสวัสดิการจากการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการทหารสํานักนโยบาย
และแผนกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในด้ านนี้
น้ อยที่สุด เป็ นลํา ดับ ที่ 6 ทั้งนี้ ควรที่จ ะปรั บ ปรุงค่ า ตอบแทน เช่ น เงินล่ วงเวลาให้ เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานที่ปฏิบั ติ เพื่ อให้ เพี ยงพอกับความต้ องการของเจ้ าหน้ าที่ โดยอาจลดขั้ นตอนการ
ดําเนินงานในส่วนที่ไม่จาํ เป็ นออกสําหรับการปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยควรพิจารณาเพิ่มเติม
5.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานระหว่างข้ าราชการ
ทหารสํานักนโยบายและแผนกลาโหม กับข้ าราชการหน่วยอื่นๆ ในกระทรวงกลาโหม เพื่อจะได้
ทราบว่ามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันหรือไม่
2. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพร่วมด้ วย โดยการศึกษาและใช้ การการสัมภาษณ์ มา
ประกอบเพื่อจะได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ในแนวลึกและชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพิ่มตัวแปรด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
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