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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศฯ และเพ่ือเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจใน

การปฏบิัติงานของข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศฯ ประกอบด้วยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์  เป็นงานวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  

ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ กองบัญชาการกองทพัอากาศ จาํนวน 144  คน  

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภมิู ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  ทาํการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์

เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ T-test และ F-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ซ่ึง

ผลการวิจัยพบว่า ระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 

4.0111) และเม่ือพิจารณาในปัจจัยจูงและรายด้าน พบว่าความพึงพอใจในการปฏบิัติด้านปัจจัย

จูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 4.0219) และในส่วนที่ เป็นรายด้านพบว่า  ด้าน

ความสาํเรจ็ในการทาํงานมีค่าเฉล่ียสงูสดุอยู่ในระดับมากที่สดุ (ร้อยละ= 4.1597) รองลงมาคือ

ด้านความก้าวหน้า (ร้อยละ= 4.0486) ต่อมาคือด้านความรับผิดชอบ (ร้อยละ= 3.9809)  และ

ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือด้านการยอมรับและด้านลักษณะงาน (ร้อยละ= 3.9601) และเม่ือ

พิจารณาในปัจจัยคํา้จุนและรายด้าน พบว่าความพึงพอใจในการปฏบิัติด้านปัจจัยคํา้จุน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 4.0003) และในส่วนที่เป็นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในหน่วยงานมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ= 4.0556) รองลงมาคือด้าน

ม่ันคงในการทาํงาน(ร้อยละ= 4.0295) ต่อมาคือด้านนโยบายและการบริหาร(ร้อยละ= 3.9844)  

และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิัติงาน(ร้อยละ= 3.9705) 

 ซ่ึงจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหาร

อากาศ มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ทั้งในภาพรวม

และรายด้าน ในส่วนด้านอายุ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศฯ มีความพึง
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พอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านต่อมาในด้านช้ันยศ พบว่า 

ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานด้านปัจจัยจูง

ใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกนั 1 

ด้าน คือ ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงาน และ ด้านคํา้จุนในภาพรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แตกต่างกัน 2 คือ ด้านนโยบายและการบริหาร  และด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลในหน่วยงานต่อมาด้านอายุราชการแตกต่างกนั มีระดับความพึงพอใจ

ในการปฏบิัติงานต่างกนัผลการทดสอบ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ 

ที่มีอายุราชการแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจในภาพรวมไม่

แตกต่างกนั และมีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานด้านปัจจัยคํา้จุนในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ

พิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกนั 1 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิัติงาน 

   และในด้านกอง/สังกัด พบว่า มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานด้านปัจจัยจูงใจใน

ภาพรวมแตกต่างกนั ในรายด้านที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าแตกต่างกนั 

5 ได้แก่ ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏบิัติ 

ด้านความรับผดิชอบ และด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่การงาน 

  

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา  

     ความพึงพอใจกับการปฏบิัติงาน โดยกล่าวถึง “ความพึงพอใจ..นาํมาซ่ึง...การ

ปฏบิัติงาน ” ซ่ึงพบว่า ความพึงพอใจจะนาํไปสู่การปฏบิัติงาน เม่ือคนงานพอใจในงานที่เขา

กระทาํ ผลผลิตที่ได้จะสงูขึ้นด้วย การแปลความหมายของ Herzberg ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม

ที่ทาํให้เกดิความไม่พอใจ และกลุ่มที่สร้างความพอใจ โดยสรุปองค์ประกอบของกลุ่มที่ทาํให้เกดิ

ความพึงพอใจน้ัน เป็นสาเหตุหน่ึงที่มีความสมัพันธก์บัการปฏบิัติงาน การสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า สิ่ง

สร้างความพึงพอใจไว้ในงาน การเพ่ิมผลผลิตกจ็ะตามมา และยังได้กล่าวถึง “ การปฏบิัติงาน

นาํมาซ่ึงความพึงพอใจ” ความเคล่ือนไหวทางด้านมนุษย์สมัพันธไ์ด้ยืนยันว่า การมีความพึงพอใจ

ในระดับสงูน้ันมีผลมาจากการได้ปฏบิัติงานที่สงู แต่แนวความความคิดน้ีได้รับการโต้แย้งภายหลัง

การปฏบิัติงานความพึงพอใจในความคิดของ Porter และ Lawler ยํา้ถึงความสาํคัญของการ

เปล่ียนในด้านความพยายามและการกระทาํการปฏบิัติงานว่าเป็นสาเหตุของการแปรเปล่ียนความ

พอใจในงาน 

 ในส่วนของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจากภายในองค์กร ที่ผู้บังคับบัญชาต้อง

เป็นผู้จัดการประบวนการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กบัสภาพแวดล้อมขององค์กรน้ันๆ 

เป็นสิ่งที่สร้างขึ้ นไม่ยากนัก หากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดีพอ แต่ใน

ส่วนของการสร้างความพึงพอใจให้เกดิขึ้นกบับุคคลากรทุกคนในองค์กรน้ัน เป็นสิ่งที่กระทาํได้ไม่

ง่ายนักเพราะความต้องการของบุคลากรแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัตามสถานภาพของบุคคล

น้ันๆ แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าหรือการพัฒนาให้ได้รับความสําเร็จสูงสุด ก็มาจาก
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ประสทิธภิาพของบุคลากรในองค์กร โดยความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของบุคลากรในองค์กรมี

ผลต่อความสาํเร็จของงานและองค์กรรวมทั้งความสุขของผู้ทาํงานด้วย องค์กรใดกต็ามหาก

บุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการปฏบิัติงานกเ็ป็นมูลเหตุที่ทาํให้ผลการปฏบิัติงานตํ่า

คุณภาพของงานลดลงอันเน่ืองมาจากขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา

อาชญากรรมและปัญหาทางวินัยอกีด้วย (ณัทฐา กรีหิรัญ,2550, น.2) แต่ในทางตรงกนัข้ามหาก

องค์กรที่มีความพึงพอใจในการทาํงานสูงกจ็ะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานยังเป็นเคร่ืองหมายที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะ

ผู้นาํของผู้บริหารองค์กรด้วย ดังน้ันถ้าหากหน่วยงานใดได้เหน็ความสาํคัญของการสร้างความพึง

พอใจในการปฏบิัติงาน อกีทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สกึพึงพอใจน้ัน สามารถเปล่ียนแปลงได้

อยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์หรือตามเวลาจะช่วยให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสบความสาํเรจ็ 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาํการศึกษาความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของข้าราชการทหารอากาศ  กรมสื่ อสารทหารอากาศ  กองบัญชาการ

กองทัพอากาศ น้ัน จะสามารถแสดงให้เห็นถึง  ความสามารถ  ความต้องการ  ทัศนะคติและ

ความคิดของบุคลากรในองค์กร  เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

ซ่ึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สาํคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้สาํเรจ็ตามที่กาํหนด

ไว้อย่างมีประสทิธภิาพ  และส่งผลให้เกดิวิธกีารแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั     

   การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของ

ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ และเพ่ือเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจใน

การปฏบิัติงานของข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ ประกอบด้วยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการทหารอากาศ กรม

สื่อสารทหารอากาศ ฯ จาํนวน 224 คน โดยแบ่งออกเป็น 6 กอง ประกอบไปด้วยกองบริการ

จาํนวน  24  คน กองวิทยาการ จาํนวน  30  คน  กองโรงงานสื่อสาร จาํนวน  25  คน กองพัสดุ 

จาํนวน 20  คน กองอเิลก็ทรอนิกสจ์าํนวน  15  คน กองซ่อมปรับเทยีบฯ จาํนวน  30  คน ซ่ึงจะ

ได้จาํนวนประชาการตัวอย่างทั้งหมด 144 คน 

 ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเกี่ยวกบัแนวคิดและทฤษฏเีกี่ยวกบัความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ 
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สาํหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน (Herzberg, 1975) 

ทฤษฏสีองปัจจัย (Two – Factors Theory) 

  ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ีทาํการวิจัยและเก็บข้อมูลในช่วง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ.2558  ซ่ึงเป็นระยะเวลา  ตั้งแต่เร่ิมค้นคว้าข้อมูล  

แนวคิดทฤษฏจีนถงึจัดทาํรปูเล่ม 

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 สาํหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ไปแจกแบบสอบถามแก่ตัวอย่าง

และเป็นผู้เกบ็รวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม

เพ่ือให้ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 144 คน และ 

นาํข้อมูลที่ได้ไปทาํการวิเคราะห์ผลต่อไป 

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แยกการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

เบื้ องต้น  ได้แก่ค่าสถิติเชิงพรรณนา  ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

T-test และ F-test   

   

6. สรุปผลการวิจยั 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศ

ชาย ส่วนใหญ่  มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ช้ันยศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือช้ันยศ เรือ

อากาศตรี-เรืออากาศเอก มากที่สดุ ส่วนใหญ่ คือ กลุ่มที่มีอายุราชการตํ่ากว่า 8 ปี สงักดั กอง

วิทยาการและกองอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคมมากที่สดุ  

      และผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน ในภาพรวมด้านปัจจัยจูง

ใจพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงาน โดยเน้น

มองไปที่ความสามารถในแก้ปัญหาต่างๆ ในการทาํงาน เพ่ือให้ปฏบิัติงาน มีผลงานปรากฏเด่นชัด 

และเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชา  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือสูง อาจเน่ืองจากการได้รับ

ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏบิัติภารกจิแทน  จึงทาํให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับการ

ชมเชยจากผู้บังคับบัญชา  ด้านลักษณะงานที่ปฏบิัติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสงู อาจเน่ืองจาก

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานท้าท้ายความสามารถ และเป็นงานมีความยาก/ง่ายเหมาะสมกับ

ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน ด้านความรับผดิชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสงู อาจเน่ืองจาก

ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการทํางานได้เหมาะสมกับระดับงานที่อยู่ในส่วน

1062



 

รับผิดชอบ จึงทาํให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานของท่านได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม  

และในด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานหน้าที่การงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง อาจ

เน่ืองจากงานที่ปฏบิัติ ก่อให้เกดิประสบการณ์และความชาํนาญเพ่ิมมากขึ้น ทาํให้ตาํแหน่งหน้าที่

การงานของมีโอกาสสงูขึ้นตามลาํดับ 

  ในส่วนของผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน ในภาพรวมด้าน

ปัจจัยคํ้าจุน ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหาร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  อาจ

เน่ืองจากนโยบายและการบริหารงานขององค์กรมีระบบและทาํให้ข้าราชการทหารอากาศอยาก

ทาํงานมากขึ้น และในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมติด

สนิใจร่วมกนั  ในด้านของความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลในหน่วยงาน อาจเน่ืองจากการได้รับความ

ร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี  และภายในหน่วยงานมีความสัมพันธ์และสามัคคีกันเป็น

อย่างดี  ในด้านของความมั่นคงในการทาํงาน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ทาํให้

ผู้ปฏบิัติงานมีความม่ันใจว่าจะสามารถปฏบิัติงานในองค์กรได้นานตามที่ต้องการ  และม่ันใจว่าจะ

สามารถปฏบิัติงานในตาํแหน่งหน้าที่ ที่ปฏบิัติได้นานตามที่ต้องการ  ในด้านของสภาพแวดล้อม

ในการปฏบิัติงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  อาจเน่ืองจากองค์กรตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม 

การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารทาํได้สะดวกรวดเร็ว สถานที่ทาํงานของท่าน โอ่โถง สะอาด 

อากาศถ่ายเทดีและไม่มีมลภาวะรบกวน  และในด้านของผลตอบแทนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับสงู  อาจเน่ืองจากการเปรียบเทยีบกบัปริมาณงานทปีฏบิัติไปกบัค่าตอบแทนท่านยอมรับว่า

เหมาะสม  และมีความพึงพอใจกบัสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ที่ตนได้รับ 

 

7. การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนของปัจจัยจูงใจ พบว่าด้าน

ความสาํเร็จในการทาํงาน ข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มีระดับความพึง

พอใจ โดยรวมสูง อาจเน่ืองจากกรมสื่อสารทหารอากาศฯ เป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ จึง

ค่อนข้างมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล มีความมุ่งม่ันพัฒนาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศให้กบักองทพัอากาศนโยบายการและการบริหารงานที่มีความชัดเจน จึงทาํ

ให้ข้าราชการที่ปฏบิัติงานในหน่วยงานมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้าน    ในด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถือ  พบว่า มีระดับความพึงพอใจในการปฏบิัติงานด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับ

มาก ทั้งในภาพรวมและในรายข้อ   ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  พบว่า มีระดับความพึงพอใจ 

โดยรวมมาก อาจเน่ืองจากเป็นงานมีความท้าทาย ข้าราชการทุกท่านจึงต้องพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นอย่างดี   ด้านความรับผิดชอบ  พบว่าข้าราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ 

มีระดับความพึงพอใจ โดยรวมมาก อาจเน่ืองจากข้าราชการทุกท่านมีความเตม็ใจและให้เตม็และ

ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสําคัญในเร่ืองการ
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มอบหมายงานให้เป็นไปอย่างมีระบบตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือป้องกันความสับสนในการ

ปฏบิัติงาน 

      ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที่การงาน พบว่าข้าราชทหารอากาศ กรมสื่อสาร

ทหารอากาศ ฯ มีระดับความพึงพอใจ โดยรวมมาก อาจเน่ืองจากการบังคับบัญชายุคใหม่ต้องเปิด

โอกาสให้ทุกส่วนงานเสนอความคิดเหน็ได้อย่างเสรี แต่ทั้งน้ีควรระวังว่าควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบ

ที่กาํหนดไว้ อย่าให้มากเกนิ 

      ในส่วนของปัจจัยคํา้จุน พบว่าด้านนโยบายและการบริหาร ข้าราชทหารอากาศ กรม

สื่อสารทหารอากาศฯ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก และในรายข้อย่อยพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อย่อย ในด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลในหน่วยงาน  พบว่าข้าราชทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มี

ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองจากบรรยากาศในการทาํงานระหว่าง

เพ่ือนร่วมงานเป็นไปด้วยดี มีความสมัพันธ์ที่ดีกบัผู้บังคับบัญชาในการปฏบิัติงาน เม่ือเกิดความ

ไม่เข้าใจหรือขัดแย้งกัน กพ็ยายามที่จะปรับความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ด้านความม่ันคงในการ

ทาํงาน  พบว่าข้าราชทหารอากาศ  กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ  อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม

และรายข้อด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิัติงาน พบว่าข้าราชทหารอากาศ  กรมสื่อสารทหาร

อากาศ ฯ มีความพึงพอใจโดยรวมในด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิัติงานอยู่ในระดับมาก อาจ

เน่ืองจากสถานที่ในการปฏบิัติงานมีความเหมาะสม การคมนาคมและการติดต่อระหว่างหน่วยงาน

ประสานงานได้สะดวกรวดเรว็ สถานที่ทาํงานมีอากาศถ่ายเท สะอาด ด้านผลตอบแทน พบว่าข้า

ราชทหารอากาศ  กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ มีความพึงพอใจในด้านผลตอบแทนอยู่ในระดับมาก

ทั้งภาพรวมและรายย่อย 

 

8. ขอ้เสนอแนะ 

 ปัจจัยจูงใจ 

ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงาน ของข้าราชการทหารอากาศ กรมสื่อสารทหารอากาศ ฯ 

ควรที่จะมีการอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ความชาํนาญในการปฏิบัติงานตามสายการขององค์การ 

เพ่ือให้ข้าราชการทหารอากาศเกดิความคิดริเร่ิม ทาํให้ผลของการปฏบิัติงานมีประสทิธภิาพ ด้าน

การได้รับการยอมรับนับถอื ควรที่จะมีการให้รางวัล เพ่ือเป็นการชมเชยกบัข้าราชการทหารอากาศ

ที่มีผลงานที่ดีเด่นมากขึ้ น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกาํลังใจให้กับข้าราชการทหารอากาศที่มี

ความตั้งใจในการปฏบิัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏบิัติ ควรที่จะมีการจัดอบรมฝึกอบรม หรือสร้าง

แนวทางในการปฏบิัติงานแบบบูรณาการ เพ่ือให้เหมาะสมกบัตาํแหน่งงานแต่ละส่วน และสามารถ

นาํความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ด้านความรับผิดชอบ  ควรที่จะเปิดโอกาสให้

ข้าราชการได้เลือกวิธปีฏบิัติงานได้ตามที่เหน็ว่าเหมาะสมให้มากขึ้น เป็นบูรณาการความคิดควบคู่

กับการปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ในการเล่ือนระดับตําแหน่งหรือ
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ตาํแหน่งให้สูงขึ้น และควรที่จะพิจารณาจากความสามารถให้มีความเหมาะสมและยุติธรรม เพ่ือ

เป็นการสร้างขวัญและกาํลังใจ เพ่ือส่งผลให้ตาํแหน่งงานมีความก้าวหน้า 

ปัจจัยคํา้จุน 

ด้านนโยบายและการบริหาร  ควรที่จะมีการจัดระบบการบริหารงานให้มีประสทิธภิาพ

มากขึ้น เพราะหากองค์การมีระบบการบริหารงานที่ดีและจะทาํให้การปฏบิัติงานมีความสะดวก 

ราบร่ืน รวดเร็ว สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม โดยให้หน่วยงาน มีการจัด

กจิกรรมหรือการอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเดียวกนั แต่มีแผนกสายงานที่แตกต่างกนัได้มี

การร่วมประชุมหรืออภิปราย เพ่ือแสวงหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น อาท ิ

การฝึกฝนร่วมกนั การจัดกฬีาสานสมัพันธ์ หรือการจัดสมันานอกสถานที่  เป็นต้น ด้านม่ันคงใน

การทาํงาน ควรที่จะมีการสร้างขวัญและกาํลังใจให้แก่กาํลังพลที่ทาํอย่างมีประสิทธิภาพ อาท ิ

ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏบิัติงาน หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบ

ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและอาํนวยความสะดวกให้ดีย่ิงขึ้น ด้วยการจัดหมวดหมู่ของ

เคร่ืองมือ อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก และการจัดทาํคู่มือแผนผังของหน่วยงานตามหลัก 5 ส. 

หรือปรับภมิูทศัน์ให้สวยงาม ด้านผลตอบแทน หน่วยงานควรมีการเข้าใจถึงความเป็นธรรมของ

รายได้ ต้องคาํนึงถงึความจาํเป็นในการใช้ชีวิตของกาํลังพล ต้องคาํนึงถึงสภาพเศรษฐกจิที่มีผลต่อ

รายได้ 

ขอ้เสนอแนะในการทําวิจยัครั้งต่อไป 

การทาํวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการสร้างความรู้สึก ทัศนคติที่ดีต่อ

หน่วยงานของกาํลังพล เพ่ือเป็นการเพ่ิมความผูกพัน ปลูกฝงัความจงรักภักดีต่อหน่วยงานให้มาก

ขึ้นซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของหน่วยงานและระบบ ในด้าน

งบประมาณที่เพ่ิมเติมและปรับเพ่ิมการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการทาํงานล่วงเวลาให้มีมากขึ้ น 

เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นรายได้เสริมของกาํลังพลนอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เพ่ือการสร้าง

แนวทางการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการดีย่ิงขึ้ น และการวิจัยคร้ังต่อไปอาจจะ

ทาํการศึกษาปัจจัยต่างๆ ตามแนวคิดหรือทฤษฏีของนักวิชาการท่านอื่นๆ ว่ามีผลต่อความพึง

พอใจของข้าราชการทหารอากาศหรือไม่ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานให้มี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 
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