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ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก ำลังใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้นยศพันเอก 
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OF COLONEL, WORKING IN THE STAFF DIRECTORATE,  

ROYAL THAI SUPREME COMMAND 
รัฐพล  ธูปประสม 1   ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร 2 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล, ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม, ปัจจัยเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่    ฝ่าย
เสนาธิการ ในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ข้าราชการ
ทหารในระดับชั้นยศพันเอกและพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ)ของกรมเสนาธิการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย รวม 6 หน่วย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  432 นาย เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด เพื่ออธิบายข้อมูลโดยสรุป   การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนโดยใช้ t – Test และ ANOVA (F-test) ทั้งนี้ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม   และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจ โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เมื่อจ าแนกตามหน่วยที่สังกัด พบว่าเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรสังกัดกรมยุทธการทหาร และเมื่อจ าแนกตามชั้นยศก็พบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในชั้น
ยศพันเอกและพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  สังกัดกรมยุทธการทหารเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุอยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพการสมรส  สมรส/อยู่ด้วยกัน 
มีอายุการท างาน 26 – 35 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ
กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ ได้แก่ ยศ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และส าหรับปัจจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
---------------------------------------------- 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ได้แก่ อายุราชการที่เหลือ และประเภทของเงินต าแหน่ง /หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน โดยปัจจัย
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการสั่งสมประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  
ค ำส ำคัญ  : ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ , ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอก , ผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ 

 
     Abstract 

The objective of this research is to study crucial factors such as personal factor, behavior, 
experiences which affect morale and spirit of staff officers, rank of colonel, working in the Staff 
Directorate, Royal Thai Supreme Command. The research samples were 432 officers with the rank of  
colonel and senior colonel at the Staff Directorate, Royal Thai Supreme Command from 6 organic 
units. The questionnaires were used as the tool of data collection. The data was analyzed via 
descriptive statistics which are frequency, percentage, mean, standard deviation, minima and maxima 
to describe and summarize overall data. Analysis of variance (T-Test and ANOVA (F-test)) were used 
to study the difference between independent variables and dependent variable. Multiple regression 
analysis was used for data analysis to find out which factors would significantly affect morale and 
spirit. Statistical significance was set at 0.05. The results were compared for each pair by means of 
Scheffe when the comparison was made more than two groups and had the Statistical significance at 
0.05.  

The results showed that most of the samples were the officers working at the Operations 
Directorate, Royal Thai Armed Forces. Moreover, when grouping by rank, it was found that most of 
the samples ranking in colonel and senior colonel were also working at the Operations Directorate, 
Royal Thai Armed Forces as well. Most of them were above 51 years old, held bachelor degree, got 
married, had working experience between 26-35 years and had an average income over 50,001 
baht/month. Personal factors which directly related to the working morale and spirit of those working 
at the Jaeng-wattana post were their promotion, marital status and average monthly income. In the case 
of behavior, the working time left until retirement and additional position stipend were the critical 
factors. Finally, for the factor of working experience, it was found that the experiences gained since the 
past and an ability to adapt to the working environment were important. 
KEY WORD : CRUCIAL FACTORS WHICH AFFECT MORALE  AND SPIRIT , OFFICERS  
RANK OF COLONEL , STAFF OFFICERS WORKING IN THE STAFF DIRECTORATE 
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บทน ำ 
 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน คือ สภาพจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก ที่บุคคลมี
ต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยที่จะแสดงออกมาเป็นลักษณะของความร่วมมือร่วมใจความรู้สึก
กระตือรือร้น ความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติงาน และหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในองค์การให้บรรลุผลส าเร็จ 
ดังนั้นขวัญและก าลังใจจึงถือเป็นสิ่งที่องค์การจะละเลยไม่ได้เลย  และเนื่องจากขวัญเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงง่ายและบางคร้ังยากต่อการสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน องค์การจึงต้องท าการส ารวจขวัญอยู่
เสมอๆ จะท าให้องค์การสามารถปรับปรุงสภาพขวัญในองค์การให้ดียิ่ งขึ้นได้  ถ้าหากผู้น าองค์การ
สามารถสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดในระดับที่สูง จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่างานทุกอย่างของ
องค์การจะด าเนินไปได้อย่างราบร่ืนและเรียบร้อย ปราศจากการขัดแย้งภายในหรือการละเลยจนท าให้
งานสะดุดเกิดผลงานที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
 กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ ชื่อเดิมคือ “กองบัญชาการทหารสูงสุด”ซึ่งมีข้าราชการทหารเป็น
บุคลากรหลัก ถือเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและการ
บริหารจัดการเร่ือยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และล่าสุดเมื่อปี 2552ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการที่ถือว่ามีผลอย่างเป็นนัยส าคัญอย่างหนึ่ง คือ การก าหนดให้มีอัตราที่แน่นอนและตายตัวใน
ต าแหน่งระดับชั้นยศพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) ขึ้นไปจนถึงระดับชั้นยศพลเอก ในทุก
ต าแหน่ง ในสมัยอดีตนายก สมัคร สุนทรเวชโดยข้อแลกเปลี่ยนส าคัญคือการได้มาซึ่งเงินประจ าต าแหน่ง
ที่เป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของทุกต าแหน่ง ซึ่งเดิมจะมีเพียงผู้ที่อยู่ในต าแหน่งหลักเท่านั้น  (มีหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน) ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และเดิมการบริหารจัดการที่มี
ระบบต าแหน่งประจ าหน่วยที่ไม่ก าหนดจ านวนแน่นอนตายตัวของต าแหน่งประจ าหน่วยท าให้สามารถ
หมุนเวียนก าลังพลให้ได้รับยศสูงขึ้นได้อย่างไหลลื่น ท าให้ไม่ค่อยมีปัญหาการแออัดในชั้นยศ  แต่
ปัจจุบันเมื่อมีการบริหารจัดการแบบใหม่นี้ท าให้การไหลเลื่อนของชั้นยศเกิดการแออัดอย่างมากขึ้นเป็น
ล าดับทุกปี นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการปรับเกลี่ยงานหรือมอบหมายงานให้กับกลุ่มของ
นายทหารที่ได้รับเงินค่าตอบแทนตามระบบการบริหารจัดการใหม่นี้อีกด้วย อีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหา
เร่ืองความแตกต่างของจ านวนตัวเงินเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานในความรับผิดชอบก็ดูจะเป็นปัญหา
ที่ส าคัญที่คอยบั่นทอนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ที่อยู่ในระดับชั้นยศเดียวกันด้วยปัญหา
ต่อมาคือ การแออัดในชั้นยศระดับล่างลงมา คือ ชั้นยศพันเอกลงมาที่ยังไม่ถูกก าหนดให้มีอัตราที่แน่นอน
และตายตัวเหมือนในระดับชั้นยศพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) ขึ้นไปจนถึงระดับชั้นยศพลเอก  
ท าให้ยังมีการไหลเลื่อนในชั้นยศที่ค่อนข้างรวดเร็วและจะมาสะดุดหยุดอยู่ที่ชั้นยศพันเอกเป็นจ านวน
มากขึ้นๆ ทุกปี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมาก ทั้งสภาพการ
แข่งขันขึ้นสู่ต าแหน่งที่เพิ่มมากขึ้นและปัญหาการแย่งกันเข้าสู่จุดศูนย์กลางของอ านาจการบริหาร ห รือ
การไปช่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชา  ซึ่งนอกจากจะได้เปรียบจากเร่ืองความใกล้ชิดคุ้นเคยกับ
ผู้บังคับบัญชามากกว่าแล้วยังได้รับการตอบแทนต่างๆ ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วย  ผลกระทบโดย
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ตรงที่ผู้วิจัยมองเห็นคือ กลุ่มหน่วยงานที่ถือเป็นส่วนส าคัญที่เป็นมันสมองให้กับผู้บังคับบัญชา คือ กรม
เสนาธิการทหาร ซึ่งมีหน่วยดังต่อไปนี้ กรมก าลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่ง
ก าลังบ ารุงทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร และกรมปลัดบัญชีทหาร ซึ่งมีหน้าที่เปรียบเสมือนมันสมอง
ในการคิดวางแผนนโยบายต่างๆตลอดจนการอ านวยการ และการประสานงานให้งานและภารกิจส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นี้ในปัจจุบัน ดูจะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท างานของข้าราชการที่ท้า
ทายว่ายังมีสภาพขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพราะสภาพการณ์หนึ่งที่ท้าทาย คือ ฝ่าย
เสนาธิการประจ าตัวผู้บังคับบัญชาหรือผู้ไปช่วยงานอยู่กับส านักงานของผู้บังคับบัญชาที่ดูจะมี
ความก้าวหน้าในอาชีพและการตอบแทนต่างๆ ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดน่ันเอง 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงพฤติกรรมในการท างานของผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิ
การของกรมเสนาธิการในกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนการท างานเพื่อไปสู่สภาพ
งานที่ดีกว่าหากมีโอกาส สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในด้าน
ต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อสภาพขวัญและก าลังใจต่างๆ เหล่านี้ จึง
ท าการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เร่ือง “ ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอก
และเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย” เพื่อทราบข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาขวัญและก าลังใจของผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิ
การของกองบัญชาการกองทัพไทยให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพงานของกรมต่างๆ ที่เป็นมันสมองของ
กองบัญชาการกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามจุดมุ่งหมายของหน่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิ
การในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจ 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ของข้าราชการทหารชั้นยศ   พันเอกและเป็นผู้ที่ท า
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีผลต่อปัจจัยด้านขวัญและ
ก าลังใจ 
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สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ยศ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการท างาน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่
แจ้งวัฒนะ  มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมได้แก่จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน,อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของ
เงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน  และจ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่งที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้แก่ การสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมการท างาน  ระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างานของข้าราชการทหารชั้น
ยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา จะท าการศึกษาในส่วนที่ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยพฤติกรรมและ
ประสบการณ์มีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกรมเสนาธิการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในช่วง ส.ค. 2555 เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามจะประกอบด้วย ค าถามปิด
แบบมีตัวเลือก และค าถามเปิด ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม จ านวน 4 ข้อ  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 15 ข้อ  
โดยข้อมูลส่วนที่ 3มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า แต่ละข้อมี 10 ตัวเลือก จากมากที่สุดถึง

น้อยที่สุด ลดหลั่นมาตามล าดับ 
 ส่วนที ่4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกใน
กรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 26  ข้อ 
 2.  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาเฉพาะข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีขอบเขตด้านประชากรศาสตร์
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและพันเอก (ระดับเงินเดือนพัน
เอกพิเศษ) ซึ่งมีหน่วยดังต่อไปนี้ กรมก าลังพลทหาร กรมข่าวทหาร กรมยุทธการทหาร กรมส่งก าลัง
บ ารุงทหาร กรมกิจการพลเรือนทหาร และกรมปลัดบัญชีทหาร จ านวน 432 นาย  
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กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย (Conceptual Framework) 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

- ยศ 
- เพศ 
- อายุ      ขวัญและก ำลังใจ 
- ระดับการศึกษา     ของข้ำรำชกำรทหำรชั้นยศพันเอก 
- สถานภาพการสมรส    ในกองบัญชำกำรกองทัพไทย 
- อายุการท างาน     พื้นที่แจ้งวัฒนะ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     

        
        
ปัจจัยพฤติกรรม       

- จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน    
- อายุราชการที่เหลือ     
- ประเภทของเงินต าแหน่ง 
หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน 
- จ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่ง 
หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน    

 
ปัจจัยประสบกำรณ์    

- การสั่งสมประสบการณ์    
- ความสามารถในการปรับตัวต่อ 

สภาพแวดล้อมการท างาน     
- ระดับความคาดหวังต่อ 

ความส าเร็จในชีวิตการท างาน 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ทราบปัจจัยส่วนบุคคล , ปัจจัยพฤติกรรม, ปัจจัยประสบการณ์ ที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ
ของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการ
กองทัพไทยเพื่อน าผลการวิจัยไปวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของข้าราชการทหารชั้นยศพัน
เอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนวางแผนเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการรับราชการอีกด้วย 
 2. ทราบปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยในการปฏิบัติงานเพื่อน าผลการวิจัยไปสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3. ทราบผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการใน
กรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ในอนาคต จากผลกระทบความแออัดในชั้นยศ 
 4. ทราบผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยพฤติกรรมกับปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อน า
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการต าแหน่งที่มีเงินตอบแทนต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เหมาะสมกับหน้าที่และภาระงานมากขึ้น 
 5. ทราบผลความแตกต่างระหว่างปัจจัยประสบการณ์กับปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย 
เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการต าแหน่งที่มีเงินตอบแทนต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้เหมาะสมกับหน้าที่และภาระงานมาก
ขึ้น 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ทฤษฎีล ำดับขั้นของ มำสโลว์ (Maslow’s need hierarchy theory) 
  ทฤษฎีล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, (1970)) อ้างถึงใน สมพงษ์  เกษมสิน(2526) ได้
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ ดังนี ้
 1. มนุษย์ย่อมมีความต้องการอยู่ เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการ
ตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเกิดขึ้น กระบวนการนี้เร่ิมตั้งแต่เกิดจนตาย 
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 2.  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง แล้วจะไม่ เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆความ
ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จึงจะเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
 3. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญ เมื่อความต้องการในระดับ
ต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจกับความต้องการในระดับที่สูงขึ้น 
 ทฤษฎีควำมต้องกำรท่ีแสวงหำของ แมคเคลแลนด์ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2545) ทฤษฎีความต้องการที่แสวงหาของ แมคเคลแลนด์ ท าการศึกษาเร่ือง
ความต้องการด้านต่างๆ ของมนุษย์ โดยมุ่งที่ความปรารถนาเพื่อ  
 1.  ความต้องการความส าเร็จ ( Need for Achievement ) บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูงจะมี
ความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบผลส าเร็จและกลัวต่อความล้มเหลว ต้องการการแข่งขันและ
ก าหนดเป้าหมายที่ยากล าบาก มีทัศนคติชอบเสี่ยง แต่ไม่ใช่การพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมิน
ปัญหา มีความรับผิดชอบเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง และมีความปรารถนาที่จะท างานให้ดีกว่าคนอ่ืน 
 2.  ความต้องการด้านอ านาจ ( Need for Power ) บุคคลมีความต้องการอ านาจสูง จะมีความ
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเช่นนี้จะต้องการความเป็นผู้น า เป็นนักพูด เป็นผู้ที่ต้องการ
ท างานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน เป็นกลุ่มที่แสวงหาหรือค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด  ชอบสอนและ
ชอบพูดในที่ชุมชน ชอบแข่งขัน เพื่อให้สถานภาพสูงขึ้น และจะกังวลเร่ืองอ านาจมากกว่าการท างานให้
มีประสิทธิภาพ 
 3.  ความต้องการความผูกพัน ( Need for Affiliation ) บุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูง จะพอใจ
กับการเป็นที่รักและมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดต่อการต่อต้านโดยสมาชิก  กลุ่มสังคม เขาจะ
รักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแก่งแย่ง และพยายามสร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ตลอดจนต้องการสร้างความเข้าใจ อันดีต่อสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 
ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (two factor theory) 
  ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (two factor theory) เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg,(1959)) อ้างถึงใน 
สมิหรา  จิตตลดากร(2546) ซึ่งได้สรุปว่า มีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบ
ในงานของแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยดังกล่าว คือ  ปัจจัยจูงใจ (motivation factor) และปัจจัยค้ าจุน 
(maintenance factor) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปัจจัยสุขอนามัย” 
 ทฤษฎีเฮอร์ซเบอร์ก เน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการได้แก่ ตัวกระตุ้น
(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจัยมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง  
เฮอร์ซเบอร์กได้ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจและไม่พอใจท างานของนักบัญชีและวิศวกร
จ านวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปว่าความพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของคนมีความ
แตกต่างกันคือการที่บุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป  แต่ถ้าคน
ใดมีแรงจูงใจในการท างานแล้วคนนั้นจะตั้งใจท างานให้เกิดผลดีได้  ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นผลของ
ปัจจัย 2 ตัว คือด้านตัวกระตุ้นและการบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล 
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 ปัจจัยด้ำนตัวกระตุ้น (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน   
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน  
(Job satisfaction) 

ปัจจัยด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงท างานอยู่และ 
ยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงาน เมื่อไม่ได้จัดให้พนักงานเขาจะไม่พอใจ และไม่มีความสุขในการท างาน 
ทฤษฎีควำมคำดหวังของ Vroom 
 ทฤษฎีความคาดหวังถูกน าเสนอโดย Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวัง
ในการท างานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท างานโดย
Vroom มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท างานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิด
และการรับรู้ของบุคคลก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท างานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาจะได้อะไร
จากการกระท านั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการ
ท างาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้น เมื่อเขาคิดว่าการกระท านั้นน าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขา
มีความพึงพอใจ เช่น เมื่อท างานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ท าให้เขาได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ค่าจ้างกับต าแหน่งเป็นผลของการท างานหนักและ
เป็นรางวัลที่เขาต้องการ เพราะท าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืนมากขึ้น แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะ
ท างานหนักขึ้นเท่าไรก็ตาม หัวหน้าของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง เขาก็ไม่เห็นความจ าเป็นของการท างานเพิ่มขึ้นความรุนแรงของ
พฤติกรรมที่จะท างานขึ้นอยู่กับการคาดหวังที่จะกระท าตามความคาดหวังนั้น รวมถึงความดึงดูดใจของ
ผลลัพธ์ที่จะได้รับซึ่งจะมีเร่ืองของการดึงดูดใจ การเชื่อมโยงรางวัลกับผลงานและการเชื่อมโยงระหว่าง
ผลงานกับความพยายาม โดยทฤษฎีนี้จะเน้นเร่ืองของการจ่ายและการให้รางวัลตอบแทนเน้นในเร่ือง
พฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้ต่อเร่ืองผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็น
ตัวก าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน 
 ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซง ในสถานการณ์
การท างาน เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท างาน, คุณลักษณะที่ใช้เป็นเคร่ืองมือและคุณค่าจาก
ผลลัพธ์สูงสุด ซึ่งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วย โดยสร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด  
ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ให้การอบรม พวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วย
ทรัพยากรที่จ าเป็น และระบุเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน 
 ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผู้บริหารควรก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย้ าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถ
บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน 



30 
 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

 ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่ งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขาได้รับ  
ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล  และพยายามปรับการให้รางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขา 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ยิ่งลักษณ์  บุญประสิทธิ์  (2549)  ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการครู
และพนักงานของรัฐในสถานศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36 - 45 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  มีอายุการท างานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป  และมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ  พบว่า ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ ท่านมีความรู้สึก
ภาคภูมิใจที่มีอาชีพเป็นครู ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ข้อที่มีระดับขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ การปรับเงินเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน 
ด้านความมั่นคงในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติสูงสุด 
คือ ท่านมั่นใจว่างานที่ท านี้มีความมั่นคง ด้านความก้าวหน้าใน  การท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คืองานที่ท่านท าอยู่มีโอกาสก้าวหน้า  ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
สูงสุด  คือ ท่านให้ความเคารพนับถือผู้บริหารด้วย   ความเต็มใจ  ด้านสภาพการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงข้อที่มีระดับขวัญและก าลังใจใน  การปฏิบัติงานสูงสุด คือ ท่านพอใจกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานปัจจุบัน 
 การทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อายุการท างาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการครูและพนักงานของรัฐ  มีผล
ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปในแต่ละด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     ที่ระดับ 
0.05 
 นำวำอำกำศโทหญิง อุบลรัตน์ พุฒซ้อน (2547) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ และศึกษาระดับปัจจัยที่มี
ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 328 คน และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง คือ ด้านลักษณะงานในต าแหน่งหน้าที่ ด้านนโยบายการบริหารของผู้บังคับบัญชา 
ด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านสภาพการท างานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านการยอมรับ
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ในการท างานและความมั่นคงในงาน และปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง คือ ด้านค่าตอบแทน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง การจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพครอบครัว รายได้สุทธิต่อเดือน  มีผลต่อระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปาน
กลาง และชั้นยศมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานระดับสูง 
 ร้อยเอกหญิง จิตติมำ ทองเนียม (2544) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาล รวมถึงระดับขวัญและก าลังใจ โดยใช้แบบสอบถาม  ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 229 คน น าข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผล
การศึกษาพบว่าพยาบาลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง  6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์สูง ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
ระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า การปกครองบังคับบัญชา ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
ระดับต่ า ได้แก่ ด้านเงินเดือน และสวัสดิการ จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 ได้แก่  อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ และ ชั้นยศ ยกเว้นวุฒิการศึกษาของพยาบาล 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยมีวิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
การวิเคราะห์และประมวลผล โดยที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้คือ ข้าราชการทหารใน
ระดับชั้นยศพันเอกและพันเอก (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ)ของกรมเสนาธิการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย จ านวน 6 หน่วย ซึ่งทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จ านวน 432 นาย แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ล ำดับ หน่วย 
จ ำนวนประชำกร(นำย) 

รวม 
พันเอก พันเอกพิเศษ 

1. กรมก าลังพลทหาร 36 29 65 
2. กรมข่าวทหาร 40 27 67 
3. กรมยุทธการทหาร 78 40 118 
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ล ำดับ หน่วย 
จ ำนวนประชำกร(นำย) 

รวม 
พันเอก พันเอกพิเศษ 

4. กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร 39 18 57 
5. กรมกิจการพลเรือนทหาร 40 30 70 
6. กรมปลัดบัญชีทหาร 33 22 55 
 รวมทั้งหมด 266 166 432 

 
หมำยเหตุ  - ข้อมูลจากกรมก าลังพลทหาร ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมด้านข้อมูลก าลังพล 

    - พันเอกและพันเอกพิเศษ (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ) ถือเป็นชั้นยศเดียวกัน แต่แตกต่างกัน
ที่ระดับเงินเดือนที่ได้รับเท่านั้น โดยพันเอกรับเงินเดือนระดับ น.4 พันเอกพิเศษ (อัตราเงินเดือนพันเอก
พิเศษ) รับเงินเดือนระดับ น.5 ทั้งนี้เนี่องจากกลุ่มตัวอย่างมีไม่มาก และมีที่ตั้งหน่วยอยู่ในบริเวณเดียวกัน 
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงแนะน าให้ใช้การแจกแบบสอบถามทั้งหมดทุกคนเพื่อท าให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 100 % 
โดยก าหนดให้ค่าความเชื่อมั่นเป็น 95% และค่าความคาดเคลื่อน 5% ซึ่งจากการค านวณกลุ่มประชากร
ข้างต้น มีจ านวนไม่มาก และเพื่อความสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงท าการเก็บตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 432 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 ข้อ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรม จ านวน 4 ข้อ ใช้การวิ เคราะห์โดยใช้ความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ในการท างานจ านวน 15 ข้อ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด 
 ส่วนที4่ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศจ านวน 26  
ข้อใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D), ค่าต่ าสุด, ค่าสูงสุด 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เพื่อวิเคราะห์ใน
ภาพรวม และเป็นข้อเสนอแนะต่อไป  
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) เพื่อการพยากรณ์ โดยใช้ t – Test และANOVA (F-
test) จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post Hoc) ต่อเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัย
ด้านขวัญและก าลังใจ ในภาพรวม และรายด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis test) เพื่อพยากรณ์หาปัจจัยแรงจูงใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์  การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่  2   แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ สถิติท่ีใช้ ค่ำนัยส ำคัญ ผลกำรทดสอบ 

สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ยศ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุการ
ท างานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพ
ไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ  มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ยศ F-test 0.003 ตอบรับ 
เพศ F-test 0.269 ปฏิเสธ 
อายุ F-test 0.575 ปฏิเสธ 
ระดับการศึกษา F-test 0.123 ปฏิเสธ 
สถานภาพการสมรส F-test 0.009 ตอบรับ 
อายุการท างาน F-test 0.148 ปฏิเสธ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-test 0.003 ตอบรับ 

สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมได้แก่จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน,อายุราชการที่เหลือ, ประเภท
ของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน  และจ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่งที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
จ านวนปีที่ครองยศปัจจุบัน F-test 0.093 ปฏิเสธ 
อายุราชการที่เหลือ F-test 0.030 ตอบรับ 
ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงนิเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน F-test 0.000 ตอบรับ 
จ านวนปีที่ได้รับเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับใน
ปัจจุบัน 

F-test 0.911 ปฏิเสธ 

สมมติฐำนท่ี 3 ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้แก่ การสั่งสมประสบการณ์ ความสามารถในการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  ระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างานของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะมคีวามสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
การสั่งสมประสบการณ์ MRA 0.000 ตอบรับ 
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

MRA 0.000 ตอบรับ 

ระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างาน MRA 0.110 ปฏิเสธ 
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ยศ 
สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบสมมุติฐานตามสมมุติฐานที่ 2 
พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมได้แก่ อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับ
ในปัจจุบัน  มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส าหรับสมมติฐานที่  3   ทดสอบว่าปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ได้แก่  การสั่งสม
ประสบการณ์ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  ระดับความคาดหวังต่อ
ความส าเร็จในชีวิตการท างานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่แจ้ง
วัฒนะมีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไรนั้น 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย นั้นโดยใช้   Multiple Regression Analysis (MRA) ได้ผลดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่  3   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มีค่าสัมประสิทธิ์  สหสัมพันธ์ 
และนัยส าคัญของตัวแปรที่อยู่ในสมการพยากรณ์ Enter 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coeffients 
Standardized 

Coeffients t sig 
Collinearity 

Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 
ปัจจัยประสบกำรณ์ 
-การสั่งสมประสบการณ์ 
-ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
การท างาน 
-ระดับความคาดหวังต่อ 
ความส าเร็จในชีวิตการ
ท างาน 
 

2.783 
 

.408 

.203 
 
 

.071 
 

.482 
 

.051 

.046 
 
 

.045 
 

 
 

.395 

.231 
 
 

.084 
 

5.774 
 

7.935 
4.376 

 
 

1.601 
 

.000* 
 

.000* 

.000* 
 
 

.110 
 

 
 

.596 

.530 
 
 

.540 
 

 
 

1.679 
1.888 

 
 

1.850 
 

(* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ< 0.05 ) 
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จากตารางที่ 3 พบว่าจากตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร มีปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เพียงจ านวน  2 ตัวแปรเท่านั้น  
 ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณของ ปัจจัยประสบการณ์  ประกอบด้วย การสั่งสม
ประสบการณ์, ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน  และระดับความคาดหวังต่อ
ความส าเร็จในชีวิตการท างาน  พบว่า ปัจจัยด้านระดับความคาดหวังต่อความส าเร็จในชีวิตการท างาน ไม่
มีผลต่อขวัญและก าลังใจ   แต่ด้านการสั่งสมประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมการท างาน มีค่า Sig 0.000 แสดงถึงปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหาร
ชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ตารางที่  4  แสดงความเชื่อมั่นของสมการพยากรณ์โดยใช้ Enter 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

 Std. Error of 
the Estimate 

F Sig 

1 .641 .411 .390 .91053 19.920 .000* 
 
 จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยประสบการณ์ ที่มีที่มี
ผลต่อขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรม
เสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .641 แสดงว่าปัจจัยประสบการณ์ ด้านการสั่งสม
ประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการในระดับสูง (เนื่องจากค่า R มาก) อ้างอิงในระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ผู้ประพันธ์ 
ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิเกียรติ และคณะ 
 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .411  หมายความว่า  ปัจจัยประสบการณ์ ด้านการสั่ง
สมประสบการณ์ และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจของข้าราชการ คิดเป็น 41.10 เปอร์เซ็นต์ สามารถอธิบายความผันแปรหรือการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 41.1 ที่เหลืออีกร้อยละ 59.9 เป็นผลเน่ืองมาจากตัวแปรอ่ืน 
 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ 0.91053  หมายความว่า การประมาณ
ค่าของปัจจัยที่มีผลต่อระดับขวัญและก าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.91053  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ( Multiple 
Regression  Analysis) เพื่อใช้เป็นค่าพยากรณ์ วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คือ 



36 
 

( วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 ฉบับที ่1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 ) 
 

ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท านายหลายตัวกับตัวแปรตามหรือตัวแปร
เกณฑ์ 1 ตัว  
สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของ ยศ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ในด้านของ อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่ม
ที่ได้รับในปัจจุบัน ปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ ในด้านปัจจัยประสบการณ์ ด้านการสั่งสมประสบการณ์ 
และด้านความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อขวัญและก าลังใจของ
ข้าราชการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถท านายผลการวิจัยนี้ได้โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์
ซึ่งแสดงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) คิดเป็น 41.10 เปอร์เซ็นต์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม
สมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ ยศ(ตามอัตราเงินเดือน) ที่แตกต่างกันของข้าราชการทหาร
ชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส าหรับยศของทหารชั้นสัญญาบัตรของ
กองทัพไทยนั้น เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ถือเป็นสิ่งมี
คุณค่าทางจิตใจและในแง่สังคม อีกทั้งยศยังผูกติดกับต าแหน่งอีกด้วย ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
ทหารคือการได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น และท าให้ได้รับชั้นยศที่สูงขึ้นด้วย 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ สถานภาพการสมรส ที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สถานภาพการสมรส ถือว่า
ส าคัญและส่งผลต่อการท างานโดยตรง เพราะการท างานในระดับสูงต้องมีความทุ่มเท และเสียสละเวลา
ให้กับงานอย่างเต็มที่ คนโสดมักจะไม่มีภาระเร่ืองการดูแลบุตร จึงสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานได้อย่าง
เต็มที่ ในขณะเดียวกันคนที่มีครอบครัวแล้วหากสามารถบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัวก็จะไม่
ส่งผลต่อการท างาน ครอบครัวเป็นแหล่งให้การสนับสนุนทางสังคมที่มีความส าคัญและใกล้ชิดกับบุคคล
มากที่สุด โดยเฉพาะการสนับสนุนทางอารมณ์ของคู่สมรส โดยปกติคนเราหากมีปัญหาในครอบครัวย่อม
ส่งผลโดยตรงกับที่ท างานด้วยเสมอ ทั้งนี้มีผลการศึกษาที่พบว่า มีความแตกต่างของปัจจัยด้านความ
ทุ่มเทในการท างานของพนักงาน ระหว่างสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้น
ยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผู้วิจัยมีความเห็นว่ารายได้ถือเป็นพื้นฐาน
หรือปัจจัยหลักล าดับต้นๆ ในการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงส่งผลท าให้ข้าราชการที่มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน
ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
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 ปัจจัยพฤติกรรม พบว่า ในด้านของ อายุราชการที่เหลือที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศ
พันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่าอาชีพทหารนั้น
เป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ดังนั้นเมื่อเลือกบรรจุเข้ารับราชการแล้วระยะหนึ่ง จะมีพฤติกรรมการ
เรียนรู ้และปรับตัวกับสภาพขององค์กร จากสภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นอยู่ได้ ประกอบโอกาสใน
การหางานใหม่ยากขึ้น การเปลี่ยนงานหรือการก้าวหน้าในงานก็จะยิ่งเป็นไปได้ยากกว่าเดิม  ดังนั้น 
นายทหารจึงต้องยึดความมั่นคงด้านหน้าที่การงานไว้ก่อน ท าให้ยังคงอยู่กับองค์กร  ซึ่งมีความเคยชินกับ
สภาพที่เป็นอยู่ขององค์กรและพร้อมที่จะยอมรับองค์กรในทุก ๆ ด้าน  
 ปัจจัยพฤติกรรม พบว่า ในด้านของ ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบันที่
แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลการวิจัยในด้านนี้อธิบายได้ว่าด้วยเหตุผลที่ว่ารายได้รายเดือนของข้าราชการทหารนั้นจะขึ้นอยู่กับชั้น
ยศที่ด ารงต าแหน่ง และปัจจุบันต าแหน่งระดับสูงถูกลดจ านวนลง  จึงอาจท าให้เกิดความไม่เพียงพอของ
รายได้ในการด ารงชีพ แม้ว่าการก าหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
จะมีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน  แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ท าให้
ข้าราชการทหารระดับชั้นยศพันเอกจ าเป็นต้องแข่งขันกันเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่มีค่าตอบแทนผูกติดกับ
ต าแหน่งที่เป็นเงินจ านวนสูงๆ ด้วย 
 ปัจจัยประสบการณ์พบว่า ในด้านของ การสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่า
ผ่านประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มามากกว่า ท าให้มีการสร้างผลงานเกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งานมากกว่า ดังนั้นนายทหารที่มีประสบการณ์ในการท างานมาก  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สูงกว่านายทหารที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อย นั้น ส่วนใหญ่เป็นนายทหารที่รับราชการมานาน ซึ่ง
มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างเต็มที่โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 
และมีความเชี่ยวชาญในงาน ย่อมส่งผลท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างานมีมากกว่านายทหารที่มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย  

ปัจจัยประสบการณ์พบว่า ในด้านของความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่แตกต่างกันของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มี
ความสัมพันธ์กับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลใน
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ทิศทางเดียวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวของนายทหาร ทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต โดยเฉพาะการเป็นนายทหารในกองทัพไทย
นั้นจะมีความซับซ้อนทางสังคมอย่างมากทั้งในแง่ของก าเนิด หรือเรียนจบจากสถาบันเดียวกัน เช่น จบ
จากแหล่งผลิตหลักของกองทัพ การรับบรรจุจากบุคลพลเรือน และการเลื่อนฐานะจากนายทหารชั้น
ประทวน ท าให้การมีเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นพี่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่รู้จักคุ้นเคยกันจะมีโอกาสส่งเสริมซึ่ง
กันและกันมากขึ้น และมีการช่วยเหลือให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า 
อภิปรำยผล 
 ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในด้านของ ยศ(ตามอัตราเงินเดือน) ที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยนี้เป็นไปตาม
แนวคิดของ วิจิตร  อารยกุล (2526) ทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนาวาอากาศโทหญิง อุบลรัตน์ พุฒ
ซ้อน (2547)  ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการกรม
สวัสดิการทหารอากาศ 
 ในส่วนของปัจจัยพฤติกรรม พบว่า ในด้านของ อายุราชการที่ เหลือที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพลตรี ทวนทอง หอมเศรษฐี (2544) ซึ่งได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่งเสริมขวัญในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ในส่วนของปัจจัยประสบการณ์พบว่า ในด้านของ การสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันของ
ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกในกองบัญชาการ กองทัพไทยพื้นที่แจ้งวัฒนะ มีความสัมพันธ์กับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และมีค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ร้อยเอกหญิง จิตติมา ทองเนียม (2544) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยนี้ซึ่งมีข้อค้นพบที่สามารถพยากรณ์  ปัจจัยด้านขวัญและก าลังใจของข้าราชการ
ทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ในด้านของ ยศ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรม ในด้านของ อายุราชการที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับใน
ปัจจุบัน และปัจจัยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ในด้านการสั่งสมประสบการณ์ , ความสามารถในการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ดังนั้น กรมก าลังพลทหาร ซึ่ง เป็นหน่วยซึ่งรับผิดชอบงานในเร่ืองนี้ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยข้างต้น เพื่อน าไปวางแผนและก าหนดนโยบาย
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ส าหรับการบริหารจัดการแนวทางการรับราชการของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ตรงกับความ
ต้องการ น าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง การ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิ
การในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน 
 2. กรมก าลังพลทหาร ควรพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม ในด้านของ อายุราชการ
ที่เหลือ, ประเภทของเงินต าแหน่ง/หรือเงินเพิ่มที่ได้รับในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และภาระงานมากขึ้นในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ต าแหน่งที่มีเงินตอบแทนต่างกัน ขวัญและก าลังใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง แม้ว่าจะเป็น
นามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ก็สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรม  ซึ่งถือเป็นเร่ืองที่
มีความส าคัญอย่างมากในการที่จะปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ  และเป็นเร่ืองที่
ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสนใจและพยายามสร้างขึ้นในหน่วยงาน  เพราะนอกจากจะท าให้งาน
ประสบผลด้วยดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาอย่างมีความมั่นคง
ขึ้นในหน่วยงานอีกด้วย  
 3. กรมก าลังพลทหาร ควรพัฒนาและปรับปรุง ปัจจัยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ ในด้านการสั่งสม
ประสบการณ์ , ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมการท างาน เพราะในอนาคตอันใกล้นี้จะ
ได้รับผลกระทบจากความแออัดในชั้นยศมากขึ้นเร่ือยๆ เพราะมีการจ ากัดและลดจ านวนต าแหน่งอัตรา
ตั้งแต่ชั้นยศพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษขึ้นไปถึงอัตราจอมพล ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยด้านขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยตรงเป็นอย่างมาก การบริหารงานที่ให้ความส าคัญแก่ปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์เป็นพิเศษนั้น ถือว่าขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยธ ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพอันดีในการ
ท างานร่วมกันของมวลหมู่สมาชิก ขวัญและก าลังใจเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกร่วมมือร่วมใจกันท างาน
ด้วยความเต็มใจ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้วิจัยเห็นว่าการท างานนั้น  บางคร้ังก็เกิดปัญหา
อุปสรรค ซึ่งมีด้วยกันหลาย ๆ สาเหตุด้วยกัน ฉะนั้นการท างานควรต้องมีการประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของการท างานร่วมกัน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการท างานต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปนั้น ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ในด้านปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย
เสนาธิการในกรมเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทย  ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้
ค าตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถท าได้ และควรศึกษาบทบาทที่คาดหวังและ
บทบาทที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิ
การของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีต่อหน่วยงาน เพื่อน าผลการศึกษาไปก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน
ของผู้บริหาร และน าไปพัฒนาคนและพัฒนางานต่อไป 
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