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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศฯ และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศฯ ประกอบด้ วยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็ นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ
ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ จํานวน 144 คน
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ T-test และ F-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่ า ระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ
4.0111) และเมื่อพิจารณาในปัจจัยจูงและรายด้ าน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติด้านปัจจัย
จู ง ใจ โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (ร้ อยละ 4.0219) และในส่ ว นที่เ ป็ นรายด้ า นพบว่ า ด้ า น
ความสําเร็จในการทํางานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้ อยละ= 4.1597) รองลงมาคือ
ด้ านความก้ าวหน้ า (ร้ อยละ= 4.0486) ต่อมาคือด้ านความรับผิดชอบ (ร้ อยละ= 3.9809) และ
ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือด้ านการยอมรับและด้ านลักษณะงาน (ร้ อยละ= 3.9601) และเมื่อ
พิจารณาในปัจจัยคํา้ จุนและรายด้ าน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติด้านปั จจัยคํา้ จุน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ร้ อยละ 4.0003) และในส่วนที่เป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในหน่ วยงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้ อยละ= 4.0556) รองลงมาคือด้ าน
มั่นคงในการทํางาน(ร้ อยละ= 4.0295) ต่อมาคือด้ านนโยบายและการบริหาร(ร้ อยละ= 3.9844)
และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน(ร้ อยละ= 3.9705)
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหาร
อากาศ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม
และรายด้ าน ในส่วนด้ านอายุ พบว่า ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศฯ มีความพึง
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พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้ านต่อมาในด้ านชั้นยศ พบว่ า
ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ านปัจจัยจูง
ใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า แตกต่างกัน 1
ด้ าน คือ ด้ านความสําเร็จในการทํางาน และ ด้ านคํา้ จุนในภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
เมื่อพิ จารณารายด้ าน พบว่ า แตกต่ างกัน 2
คือ ด้ านนโยบายและการบริ หาร และด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานต่อมาด้ านอายุราชการแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานต่างกันผลการทดสอบ พบว่า ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ
ที่มี อ ายุ ร าชการแตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิบัติ ง านด้ า นปั จ จั ย จู ง ใจในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ านปัจจัยคํา้ จุนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้ าน พบว่าแตกต่างกัน 1 ด้ าน คือ ด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน
และในด้ านกอง/สังกัด พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ านปัจจัยจูงใจใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ในรายด้ านที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่าแตกต่างกัน
5 ได้ แก่ ด้ านความสําเร็จในการทํางาน ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ ด้ านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่การงาน

1. ทีม่ าและความสําคัญของปั ญหา
ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน โดยกล่าวถึง “ความพึงพอใจ..นํามาซึ่ง...การ
ปฏิบัติงาน ” ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจจะนําไปสู่การปฏิบัติงาน เมื่อคนงานพอใจในงานที่เขา
กระทํา ผลผลิตที่ได้ จะสูงขึ้นด้ วย การแปลความหมายของ Herzberg ได้ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ที่ทาํ ให้ เกิดความไม่พอใจ และกลุ่มที่สร้ างความพอใจ โดยสรุปองค์ประกอบของกลุ่มที่ทาํ ให้ เกิด
ความพึงพอใจนั้น เป็ นสาเหตุหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบัติงาน การสร้ างสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่ง
สร้ างความพึงพอใจไว้ ในงาน การเพิ่มผลผลิตก็จะตามมา และยังได้ กล่าวถึง “ การปฏิบัติงาน
นํามาซึ่งความพึงพอใจ” ความเคลื่อนไหวทางด้ านมนุษย์สมั พันธ์ได้ ยืนยันว่า การมีความพึงพอใจ
ในระดับสูงนั้นมีผลมาจากการได้ ปฏิบัติงานที่สงู แต่แนวความความคิดนี้ได้ รับการโต้ แย้ งภายหลัง
การปฏิบัติงานความพึงพอใจในความคิดของ Porter และ Lawler ยํา้ ถึงความสําคัญของการ
เปลี่ยนในด้ านความพยายามและการกระทําการปฏิบัติงานว่าเป็ นสาเหตุของการแปรเปลี่ยนความ
พอใจในงาน
ในส่วนของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจากภายในองค์กร ที่ผ้ ูบังคับบัญชาต้ อง
เป็ นผู้จัดการประบวนการต่างๆ ให้ มีความสอดคล้ องสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้ อมขององค์กรนั้นๆ
เป็ นสิ่งที่สร้ างขึ้นไม่ยากนัก หากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ดี ีพอ แต่ ใน
ส่วนของการสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดขึ้นกับบุคคลากรทุกคนในองค์กรนั้น เป็ นสิ่งที่กระทําได้ ไม่
ง่ายนักเพราะความต้ องการของบุคลากรแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามสถานภาพของบุคคล
นั้ น ๆ แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ความก้ า วหน้ า หรื อ การพั ฒ นาให้ ไ ด้ รั บ ความสํา เร็จ สูง สุด ก็ม าจาก
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ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมี
ผลต่ อความสําเร็จของงานและองค์กรรวมทั้งความสุขของผู้ ทาํ งานด้ วย องค์ กรใดก็ต ามหาก
บุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เป็ นมูลเหตุท่ที าํ ให้ ผลการปฏิบัติงานตํ่า
คุ ณ ภาพของงานลดลงอั น เนื่ อ งมาจากขาดงาน ลาออกจากงาน หรื อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
อาชญากรรมและปัญหาทางวินัยอีกด้ วย (ณัทฐา กรีหิรัญ,2550, น.2) แต่ในทางตรงกันข้ ามหาก
องค์กรที่มีความพึ งพอใจในการทํางานสูงก็จะมีผลบวกต่ อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ความพึ ง
พอใจในการปฏิบัติงานยังเป็ นเครื่องหมายที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะ
ผู้นาํ ของผู้บริหารองค์กรด้ วย ดังนั้นถ้ าหากหน่วยงานใดได้ เห็นความสําคัญของการสร้ างความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สกึ พึงพอใจนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้
อยู่ ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรื อตามเวลาจะช่ วยให้ หน่ วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่ อ สารทหารอากาศ กองบั ญ ชาการ
กองทัพอากาศ นั้น จะสามารถแสดงให้ เห็นถึง ความสามารถ ความต้ องการ ทัศนะคติและ
ความคิดของบุคลากรในองค์กร เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิผลและเกิดแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งนับได้ ว่าเป็ นสิ่งที่สาํ คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้ สาํ เร็จตามที่กาํ หนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ เกิดวิธกี ารแก้ ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ ประกอบด้ วยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์

3. ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ข้ าราชการทหารอากาศ กรม
สื่อสารทหารอากาศ ฯ จํานวน 224 คน โดยแบ่ งออกเป็ น 6 กอง ประกอบไปด้ วยกองบริการ
จํานวน 24 คน กองวิทยาการ จํานวน 30 คน กองโรงงานสื่อสาร จํานวน 25 คน กองพัสดุ
จํานวน 20 คน กองอิเล็กทรอนิกส์จาํ นวน 15 คน กองซ่อมปรับเทียบฯ จํานวน 30 คน ซึ่งจะ
ได้ จาํ นวนประชาการตัวอย่างทั้งหมด 144 คน
ขอบเขตด้ านเนื้อหาการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการปฏิบั ติ ง านในแต่ ละด้ า นของข้ า ราชการทหารอากาศ กรมสื่อ สารทหารอากาศ ฯ
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สํา หรั บ ตั ว แปรที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด้ ว ย
ตั ว แปรอิส ระ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และตัวแปรตาม ได้ แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Herzberg, 1975)
ทฤษฏีสองปัจจัย (Two – Factors Theory)
ขอบเขตด้ า นระยะเวลาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํา การวิ จั ย และเก็บ ข้ อ มู ล ในช่ ว ง เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งเป็ นระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มค้ นคว้ าข้ อมูล
แนวคิดทฤษฏีจนถึงจัดทํารูปเล่ม

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ ไปแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่ าง
และเป็ นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม
เพื่อให้ ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 144 คน และ
นําข้ อมูลที่ได้ ไปทําการวิเคราะห์ผลต่อไป

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ได้ แยกการวิเคราะห์เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้ น ได้ แก่ค่าสถิติเชิงพรรณนา ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่
T-test และ F-test

6. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย ส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ชั้นยศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือชั้นยศ เรือ
อากาศตรี-เรืออากาศเอก มากที่สดุ ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มที่มีอายุราชการตํ่ากว่า 8 ปี สังกัด กอง
วิทยาการและกองอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมากที่สดุ
และผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมด้ านปัจจัยจูง
ใจพบว่ ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้ วย ด้ านความสําเร็จในการทํางาน โดยเน้ น
มองไปที่ความสามารถในแก้ ปัญหาต่างๆ ในการทํางาน เพื่อให้ ปฏิบัติงาน มีผลงานปรากฏเด่นชัด
และเป็ นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือสูง อาจเนื่องจากการได้ รับ
ความไว้ วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติภารกิจแทน จึงทําให้ ผลงานเป็ นที่ยอมรับและได้ รับการ
ชมเชยจากผู้บังคับบัญชา ด้ านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องจาก
งานที่ได้ รับมอบหมายเป็ นงานท้ าท้ ายความสามารถ และเป็ นงานมีความยาก/ง่ ายเหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้ านความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเปิ ดโอกาสให้ ตั ด สิ น ใจในการทํา งานได้ เ หมาะสมกั บ ระดั บ งานที่อ ยู่ ใ นส่ ว น
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รับผิดชอบ จึงทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานของท่านได้ ตามที่เห็นว่ าเหมาะสม
และในด้ า นความก้ าวหน้ า ในตํา แหน่ ง งานหน้ า ที่ก ารงานมีค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ สูง อาจ
เนื่องจากงานที่ปฏิบัติ ก่อให้ เกิดประสบการณ์และความชํานาญเพิ่มมากขึ้น ทําให้ ตาํ แหน่งหน้ าที่
การงานของมีโอกาสสูงขึ้นตามลําดับ
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมด้ าน
ปั จจัยคํ้าจุ น ประกอบด้ วย ด้ านนโยบายและการบริ หาร มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับสูง อาจ
เนื่องจากนโยบายและการบริหารงานขององค์กรมีระบบและทําให้ ข้าราชการทหารอากาศอยาก
ทํางานมากขึ้น และในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องประชุมติด
สินใจร่วมกัน ในด้ านของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน อาจเนื่องจากการได้ รับความ
ร่ วมมือจากเพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่ างดี และภายในหน่ วยงานมีความสัมพันธ์และสามัคคีกันเป็ น
อย่ างดี
ในด้ านของความมั่นคงในการทํางาน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ นานตามที่ต้องการ และมั่นใจว่าจะ
สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้ าที่ ที่ปฏิบัติได้ นานตามที่ต้องการ ในด้ านของสภาพแวดล้ อม
ในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องจากองค์กรตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม
การคมนาคมและการติดต่ อสื่อสารทําได้ สะดวกรวดเร็ว สถานที่ทาํ งานของท่าน โอ่โถง สะอาด
อากาศถ่ายเทดีและไม่มีมลภาวะรบกวน
และในด้ านของผลตอบแทนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง อาจเนื่องจากการเปรียบเทียบกับปริมาณงานทีปฏิบัติไปกับค่าตอบแทนท่านยอมรับว่า
เหมาะสม และมีความพึงพอใจกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ตี นได้ รับ

7. การอภิปรายผล
การอภิปรายผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนของปั จจัยจู งใจ พบว่ าด้ าน
ความสําเร็จในการทํางาน ข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มีระดับความพึง
พอใจ โดยรวมสูง อาจเนื่องจากกรมสื่อสารทหารอากาศฯ เป็ นหน่ วยงานที่มีขนาดใหญ่ จึง
ค่ อ นข้ า งมีรูป แบบที่เป็ นมาตรฐานสากล มีค วามมุ่ งมั่น พั ฒ นาการสื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ กบั กองทัพอากาศนโยบายการและการบริหารงานที่มีความชัดเจน จึงทํา
ให้ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในหน่ วยงานมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้ าน
ในด้ านการได้ รับการ
ยอมรับนับถือ พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับ
มาก ทั้งในภาพรวมและในรายข้ อ ด้ านลักษณะงานที่ปฏิบัติ พบว่ า มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมมาก อาจเนื่องจากเป็ นงานมีความท้ าทาย ข้ าราชการทุกท่านจึงต้ องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นอย่างดี ด้ านความรับผิดชอบ พบว่าข้ าราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ
มีระดับความพึงพอใจ โดยรวมมาก อาจเนื่องจากข้ าราชการทุกท่านมีความเต็มใจและให้ เต็มและ
ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ครั้ ง โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งให้ ความสํา คั ญ ในเรื่ อ งการ
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มอบหมายงานให้ เป็ นไปอย่ างมีระบบตามสายการบังคับบัญชา เพื่อป้ องกันความสับสนในการ
ปฏิบัติงาน
ด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่งหน้ าที่การงาน พบว่าข้ าราชทหารอากาศ กรมสื่อสาร
ทหารอากาศ ฯ มีระดับความพึงพอใจ โดยรวมมาก อาจเนื่องจากการบังคับบัญชายุคใหม่ต้องเปิ ด
โอกาสให้ ทุกส่วนงานเสนอความคิดเห็นได้ อย่างเสรี แต่ท้งั นี้ควรระวังว่าควรอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ
ที่กาํ หนดไว้ อย่าให้ มากเกิน
ในส่วนของปัจจัยคํา้ จุน พบว่าด้ านนโยบายและการบริหาร ข้ าราชทหารอากาศ กรม
สื่อสารทหารอากาศฯ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้ านนโยบายและการบริหารในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และในรายข้ อย่อยพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้ อย่อย ในด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน พบว่าข้ าราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากบรรยากาศในการทํางานระหว่าง
เพื่อนร่ วมงานเป็ นไปด้ วยดี มีความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดความ
ไม่ เข้ าใจหรื อขัดแย้ งกัน ก็พยายามที่จะปรั บความเข้ าใจซึ่งกันและกัน ด้ านความมั่นคงในการ
ทํางาน พบว่าข้ าราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และรายข้ อด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน พบว่าข้ าราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหาร
อากาศ ฯ มีความพึงพอใจโดยรวมในด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องจากสถานที่ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม การคมนาคมและการติดต่อระหว่างหน่วยงาน
ประสานงานได้ สะดวกรวดเร็ว สถานที่ทาํ งานมีอากาศถ่ายเท สะอาด ด้ านผลตอบแทน พบว่าข้ า
ราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มีความพึงพอใจในด้ านผลตอบแทนอยู่ในระดับมาก
ทั้งภาพรวมและรายย่อย

8. ข้อเสนอแนะ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความสําเร็จในการทํางาน ของข้ าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ
ควรที่จะมีการอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานตามสายการขององค์การ
เพื่อให้ ข้าราชการทหารอากาศเกิดความคิดริเริ่ม ทําให้ ผลของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ด้ าน
การได้ รับการยอมรับนับถือ ควรที่จะมีการให้ รางวัล เพื่อเป็ นการชมเชยกับข้ าราชการทหารอากาศ
ที่มีผลงานที่ดีเด่ นมากขึ้น เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ กับข้ าราชการทหารอากาศที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้ านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ควรที่จะมีการจัดอบรมฝึ กอบรม หรือสร้ าง
แนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อให้ เหมาะสมกับตําแหน่งงานแต่ละส่วน และสามารถ
นําความรู้ท่ไี ด้ มาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ านความรับผิดชอบ ควรที่จะเปิ ดโอกาสให้
ข้ าราชการได้ เลือกวิธปี ฏิบัติงานได้ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมให้ มากขึ้น เป็ นบูรณาการความคิดควบคู่
กับการปฏิบัติ ด้ านความก้ าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที่การงาน ในการเลื่อนระดับตําแหน่ งหรื อ
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ตําแหน่งให้ สูงขึ้น และควรที่จะพิจารณาจากความสามารถให้ มีความเหมาะสมและยุติธรรม เพื่อ
เป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจ เพื่อส่งผลให้ ตาํ แหน่งงานมีความก้ าวหน้ า
ปัจจัยคํา้ จุน
ด้ านนโยบายและการบริหาร ควรที่จะมีการจัดระบบการบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะหากองค์การมีระบบการบริหารงานที่ดีและจะทําให้ การปฏิบัติงานมีความสะดวก
ราบรื่ น รวดเร็ ว สามารถตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก ารได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่ วยงาน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วม โดยให้ หน่ วยงาน มีการจัด
กิจกรรมหรือการอบรมให้ แก่บุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน แต่มีแผนกสายงานที่แตกต่างกันได้ มี
การร่ วมประชุมหรืออภิปราย เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ ไขและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ ดีข้ ึน อาทิ
การฝึ กฝนร่ วมกัน การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ หรือการจัดสัมนานอกสถานที่ เป็ นต้ น ด้ านมั่นคงใน
การทํางาน ควรที่จะมีการสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่กาํ ลังพลที่ทาํ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ด้ านสภาพแวดล้ อมในการปฏิบัติงาน หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ มีความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้ ดีย่ิงขึ้น ด้ วยการจัดหมวดหมู่ของ
เครื่องมือ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก และการจัดทําคู่มือแผนผังของหน่วยงานตามหลัก 5 ส.
หรือปรับภูมิทศั น์ให้ สวยงาม ด้ านผลตอบแทน หน่วยงานควรมีการเข้ าใจถึงความเป็ นธรรมของ
รายได้ ต้ องคํานึงถึงความจําเป็ นในการใช้ ชีวิตของกําลังพล ต้ องคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
รายได้
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
การทําวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการสร้ างความรู้สึก ทัศนคติท่ดี ีต่อ
หน่วยงานของกําลังพล เพื่อเป็ นการเพิ่มความผูกพัน ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อหน่วยงานให้ มาก
ขึ้นซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการเสริมสร้ างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่ วยงานและระบบ ในด้ าน
งบประมาณที่เพิ่มเติมและปรับเพิ่มการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนในการทํางานล่ วงเวลาให้ มีมากขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการใช้ เป็ นรายได้ เสริมของกําลังพลนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้ รับ เพื่อการสร้ าง
แนวทางการแก้ ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้ าราชการดีย่ิงขึ้น และการวิจัยครั้งต่ อไปอาจจะ
ทําการศึกษาปั จจัยต่ างๆ ตามแนวคิดหรือทฤษฏีของนักวิชาการท่านอื่นๆ ว่ ามีผลต่ อความพึง
พอใจของข้ าราชการทหารอากาศหรือไม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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