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บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารและเปรียบเทียบระดับ

ขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิติังานของข้าราชการทหารจ�าแนกตามชัน้ยศกลุม่ตวัอย่างได้แก่	ข้าราชการทหาร	กองพนัทหารราบ	

มณฑลทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	จ�านวน3	ชั้นยศ	จ�านวน	433	นาย	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าร้อยละ	 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 การทดสอบค่าที	 (T-Test)	 และการทดสอบค่าเอฟ	

(F-Test)	 หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะท�าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	 (Scheffe)	 ผล

การศึกษาพบว่า	ข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	ในภาพรวมมีระดับขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง	ค่าเฉลีย่ระดับขวญัและก�าลงัใจเท่ากบั	3.44	เมือ่ท�าการเปรยีบเทยีบระดบัขวญัและก�าลงั

ใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	จ�าแนกตามชั้นยศ	พบว่า	ข้าราชการทหารทั้ง	3	ชั้นยศ	มีระดับขวัญและก�าลังใจด้าน															

เงินเดือนและค่าตอบแทน	 ด้านโอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และความพึงพอใจในงาน												

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�ำส�ำคัญ:	ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน,	กองพันทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	21

ABSTRACT
	 This	research	had	objectives	to	study	the	levelof	moral	and	spirit	on	work	performance	of	the	army	

officer	in	Infantry	Battalion,	21st	Military	Circle,	2nd	Army	Area	and	comparedthe	level	of	moral	and	spirit	

on	work	performance	by	ranks	level.	The	sample	in	this	study	were	the	army	officers	in	Infantry	Battalion,	

21st	Military	Circle,	2nd	Army	Area	total	433	officers.	The	data	collected	by	questionnaire.	Statistics	used	in	

the	analysis	were	mean,	percentage,	standard	deviation,	t-test,	F-test	and	compared	the	different	mean	by	

Scheffe	method.	The	results	were	showed	that	the	army	officers	in	Infantry	Battalion,	21st	Military	Circle,	2nd	

Army	Area	had	the	overall	moral	and	spirit	on	work	performance	were	moderate	level	and	the	mean	were	

3.44.	The	comparison	level	of	moral	and	spirit	on	work	performance	of	the	army	officer	in	Infantry	Battalion,	

แนวทางสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2
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21st	Military	Circle,	2nd	Army	Area	by	ranks	level	were	showed	commissioned	officers,	noncommissioned	

officers	and	private	officers	had	the	different	level	of	moral	and	spirit	on	work	performance	in	factors	of	

salaries	and	benefits,	progress	and	promote,	operational	environment	and	satisfaction	of	work	with	significant	

level	of	.05.

Keywords :	Moral	and	spirit	on	work	performance,	Infantry	Battalion,	21st	Military	Circle

บทน�ำ
	 กองทพัภาคที	่2	เป็นหน่วยงานหน่ึงของกองทพับก	และ

เป็นองค์กรหลักของกองทพับกไทยในการพทิกัษ์รกัษาสถาบนั

พระมหากษัตริย์	 การป้องกันประเทศ	 รวมถึงการรักษาความ

มัน่คงภายในของประเทศ	ซึง่ได้สะสมและพฒันาองค์ความรูใ้น

เร่ืองดังกล่าวมาอย่างยาวนาน	 มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 และ							

วิธีการท�างานตามภาวะความกดดันจากปัจจัยภายนอกอย่าง									

ต่อเนื่อง	จากการก่อก�าเนิดอย่างยาวนานของกองทัพภาคที่	2	

นี้เอง	 ส่งผลให้มีจ�านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นจ�านวน

มาก	 ซึ่งบุคลากรที่อยู่ในสังกัดของกองทัพภาคที่	 2	 ต่างก็มี								

ส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่	 2									

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ซึ่งสิ่งส�าคัญที่จะส่งผลให้

บุคลากรสามารถขับเคลื่อนกองทัพได้	 คือ	 การมีสวัสดิการ	

คุณภาพชีวิตที่ดี	 และมีผู ้บังคับบัญชาที่คอยเอาใจใส่ดูแล								

ทุกข์สุขของผู ้ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นอย่างดี	 (วุฒิชาติ																					

เลื่อนสุคันธ์,	2542,		น.	11)

	 ดังนั้นในการปฏิบัติงาน	 นอกจากจะมีระเบียบวินัย										

ค�าสั่ง	 เป็นตัวควบคุมให้บุคคลท�างานส�าเร็จตามเป้าหมายท่ี							

ตั้งไว้แล้วสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งก็คือความสุขกาย	 ความสบายใจ

ในการปฏิบัติงาน	ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย

ขวัญและก�าลังใจเป็นปัจจัยก�าหนด	 หรือเป็นพลังผลักดันให้

บุคคลเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานดังนั้นขวัญและ

ก�าลังใจจึงถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร								

จะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บงัคับบญัชาอยูเ่สมอ	เพราะการเสรมิสร้าง

ขวญัและก�าลังใจของพนกังานจะเป็นการช่วยรกัษาเสถยีรภาพ

ของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการและส่งผล

ไปถึงประสิทธิภาพของงานที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรโดยในการปฏิบัติงานนั้น	ผู้ทีม่ีขวัญและก�าลังใจดีมกัจะ

เป็นผู ้ที่มีความสามารถในการท�างานให้เป็นไปตามความ												

มุ ่งหมายขององค์กรและจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับ	

หน่วยงานทั้งนี้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏบิัติงานนั้นมีหลายประการด้วยกัน	แตส่ามารถสรปุปัจจัยที่

ส�าคญัได้ดงันีค้อื	ความเพยีงพอของรายได้และสวสัดกิาร	ภาระ

ความรับผิดชอบและความพอใจในงานที่ท�า	 ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่ง

หน้าท่ีการงานการให้บ�าเหน็จรางวัลและการลงโทษ	 สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	และบทบาทของผูน้�าหรอืผูบ้รหิารตาม

ล�าดับ	(พีริศร		เปรื่องเวทย์,	2549,		น.	15)

	 จากความส�าคัญของขวัญและก�าลังใจท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงท�าให้การ

ปฏบัิตงิานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ	ประกอบกบั

ในปัจจุบันกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกท่ี	 21	 กองทัพ	

ภาคท่ี	 2	 ต้องประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	

เช่น	 อัตราการลาและขาดราชการของข้าราชการทหารเพิ่ม							

สูงข้ึน	 ก�าลังพลเกิดความเหน่ือยหล้าจากการปฏิบัติหน้าที่ใน

ห้วงความไม่สงบทางการเมืองท่ีผ่านมา	 ปัญหาความไม่เข้าใจ

กันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา	 เป็นต้น	 ดังนั้น						

ผู้ศึกษาในฐานะข้าราชการทหาร	 กองพันทหารราบ	 มณฑล

ทหารบกท่ี	 21	 กองทัพภาคท่ี	 2	 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา											

ถึงแนวทางการสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการทหาร	 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะท�าการศึกษา

เฉพาะกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	 กองทัพภาค							

ที	่2	ทัง้น้ีเพือ่ให้เกดิการพฒันาขวญัและก�าลงัใจของข้าราชการ

ทหาร	อนัจะส่งผลทีดี่ต่อการพฒันาการปฏบิตังิานของกองพนั

ทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	ต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพือ่ศกึษาระดบัขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิตงิาน

ของข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	21	

กองทัพภาคที่	2

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 กองพันทหารราบ	 มณฑล

ทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	จ�าแนกตามชั้นยศ
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ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 1.	 ท�าให ้ทราบว่าระดับขวัญและก�าลังใจในการ								

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 กองพันทหารราบ	 มณฑล

ทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร

	 2.	 เพื่อน�าข้อมูลระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติ

งานในแต่ละด้าน	 มาพัฒนาและเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ							

ให้ข้าราชการทหาร	 กองพันทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	 21	

กองทัพภาคที่	2	ให้สูงขึ้น

	 3.	 ท�าให้เกดิแนวทางการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 กองพันทหารราบ	 มณฑล

ทหารบกที่	 21	 กองทัพภาคที่	 2	 ที่เป็นรูปธรรมและมีความ

เหมาะสมกับบริบทของกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบก										

ที่	21	กองทัพภาคที่	2

	 4.	 เกิดแนวปฏิบัติที่ดี	(Best	Practice)	ในการส่งเสริม

และสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ทหาร

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 ข้าราชการ

ทหาร	สังกัดกองพันทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	21	กองทัพ

ภาคที่	 2	 จ�านวน	 1,140	 นาย	 ประกอบด้วยนายทหาร																	

ชั้นสัญญาบัตร	จ�านวน	36	นาย	ชั้นประทวน	จ�านวน	191	นาย	

และพลทหาร	จ�านวน	913	นาย

	 	 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี	้คอื	ข้าราชการ

ทหาร	สังกัดกองพันทหารราบ	มณฑลทหารบกที่	21	กองทัพ

ภาคที่	 2	 จ�านวน	 433	 นายประกอบด้วยนายทหารชั้น											

สัญญาบัตร	จ�านวน	32	นาย	ชั้นประทวน	จ�านวน	127	นาย	

และพลทหาร	 จ�านวน	 274	 นายก�าหนดขนาดตัวอย่างโดย									

ใช้ตารางส�าเร็จรูปเพื่อการค�านวณหาขนาดตัวอย่างของ	

Krejcieand		Morgan	(1970)	โดยท�าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	

(Stratified	 Random	 Sampling)	 โดยใช้ชั้นยศเป็นชั้นภูมิ		

แบบไม่เป็นสัดส่วน

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช ้ ใ นกา รศึ กษาวิ จั ยค รั้ ง น้ี คื อ	

แบบสอบถาม	 ที่ผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึนจากการศึกษาแนวคิด	

ทฤษฎ	ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	2	ส่วน

คือ

	 	 ส่วนที่	1	 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	มี

ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบประกอบด้วยเพศ	อายุ	ชั้นยศ	อายุ

ราชการ	วุฒิการศึกษา	และรายได้ต่อเดือน

	 	 ส่วนที่	2	 ข้อค�าถามเกี่ยวกับระดับขวัญและ	

ก�าลังใจในงานปฏิบัติงาน	 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Likert’s	Scale)5	ระดับ	คือ	ขวัญและก�าลังใจ

มากที่สุด	 ขวัญและก�าลังใจมาก	 ขวัญและก�าลังใจปานกลาง	

ขวัญและก�าลังใจน้อย	 และขวัญและก�าลังใจน้อยที่สุดจ�านวน	

5	ด้าน	ประกอบด้วยด้านเงนิเดอืนและค่าตอบแทน	ด้านโอกาส

ที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และด้านความพึงพอใจ											

ในงาน

 2. กำรสร้ำงแบบสอบถำม

	 	 2.1	 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	แล้วร่างแบบสอบถาม

	 	 2.2	 น�าร่างแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้น	 เสนอต่อ

อาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่รบัข้อเสนอแนะ	แล้วด�าเนนิการปรับปรุง

ร่างแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะนั้น

	 	 2.3	 น�าร่างแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว	

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	3	ท่าน	เพื่อตรวจสอบความตรง	

(Validity)	 ของแบบสอบถาม	 โดยใช้เกณฑ์	 .67	 ขึ้นไปถือว่า

ใช้ได้	ซึง่ค่าความตรงของแบบสอบถามทัง้ฉบบัมค่ีาเท่ากบั	1.00

	 	 2.4	 น�าแบบสอบถามฉบับร่างไปทดลองใช้	 (Try	

Out)	 เพื่อค�านวณหาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยได้น�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับข้าราชการทหาร	 กองพันทหาร

สื่อสารที่	22	กองทัพภาคที่	2	จ�านวน	30	คน	จากนั้นค�านวณ

หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	

Coefficient)	 ซึ่งค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ									

มีค่า	.89

	 	 2.5	 จัดท�าแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อน�าไปเก็บ

ข้อมูล

 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

	 	 3.1	 ตรวจนับแบบสอบถาม	 พร้อมท้ังตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมลูท่ีได้รบักลบัมา	แล้วท�าการลงรหัสข้อมูล

	 	 3.2	 วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ค�านวณค่าทางสถติโิดยใช้

โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูปประกอบด้วย

	 	 	 3.2.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ใช้สถิตพิรรณนาโดยหาค่าความถ่ี	(Frequency)	

และร้อยละ	(Percentage)
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	 	 	 3.2.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่	2	ใช้การ

หาค่าเฉลี่ย	(Mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	

Deviation)	ซ่ึงมีหลกัการค�านวณค่าเฉลีย่โดยการให้คะแนนค�า

ตอบดังนี้

	 ขวัญและก�าลังใจมากที่สุดให้	 5	 คะแนน

	 ขวัญและก�าลังใจมากให้	 	 4	 คะแนน

	 ขวัญและก�าลังใจปานกลางให้	 3	 คะแนน

	 ขวัญและก�าลังใจน้อยให้	 	 2	 คะแนน

	 ขวัญและก�าลังใจน้อยที่สุด	ให้	 1	 คะแนน

	 	 	 	 จากค่าเฉลี่ยที่ค�านวณได้	 สามารถน�า

มาประเมินระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานและระดับขวัญและ

ก�าลังใจ	ได้ดังนี้

	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 มขีวญัและก�าลงัใจมากทีส่ดุ/

ระดับสูงที่สุด

	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 มีขวัญและก�าลังใจมาก/

ระดับสูง

	 2.51	-	3.50	 หมายถงึ	 มขีวญัและก�าลงัใจปานกลาง/	

ระดับปานกลาง

	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 มีขวัญและก�าลังใจน้อย/

ระดับต�่า

	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 มขีวญัและก�าลงัใจน้อยทีส่ดุ/

ระดับต�่าที่สุด

	 	 	 3.2.3	 ขัน้การเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับขวญั

และก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 จ�าแนก								

ตามชั้นยศใช้สถิติทดสอบเอฟ	(F-Test)	หากพบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างจะท�าการทดสอบเป็นรายคู่

ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe)

ผลกำรวิจัย
	 ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

	 	 ข้อมลูทัว่ไปของข้าราชการทหาร	กองพนัทหารราบ	

มณฑลทหารบกที	่21	กองทพัภาคที	่2	พบว่า	ข้าราชการทหาร

ทั้ง	 3	 ชั้นยศที่ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนมากมีอายุระหว่าง												

20-30	ปี	จ�านวน	349	นาย	คิดเป็นร้อยละ	80.60	รองลงมา

มีอายุน้อยกว่า	20	ปี	จ�านวน	67	นาย	คิดเป็นร้อยละ	15.50	

มีอายุระหว่าง	31-40	ปี	จ�านวน	13	นาย	คิดเป็นร้อยละ	3.00	

และมีอายุระหว่าง	 41-50	ปี	 จ�านวน	4	นาย	คิดเป็นร้อยละ	

0.90	ด้านอายุราชการ	พบว่า	ส่วนมากมีอายุราชการน้อยกว่า	

5	 ปี	 จ�านวน	 399	 นาย	 คิดเป็นร้อยละ	 92.10	 รองลงมาคือ	

มีอายุราชการระหว่าง	5-10	ปี	จ�านวน	18	นาย	คิดเป็นร้อยละ	

4.20	มีอายุราชการระหว่าง	11-15	ปี	จ�านวน	10	นาย	คิดเป็น

ร้อยละ	 2.30	 มีอายุราชการระหว่าง	 16-20	 ปี	 และ	 20	 ปี											

ขึน้ไป	จ�านวน	3	นายเท่ากนั	คดิเป็นร้อยละ	0.70	ด้านสถานภาพ	

ครอบครัวนั้น	 พบว่า	 ส่วนมากมีสถานภาพโสด	 จ�านวน															

378	นาย	คดิเป็นร้อยละ	87.30	รองลงมาคอื	สมรส	และหม้าย/

หย่าร้าง	จ�านวน	51	คน	และ	4	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.80	และ	

0.90	ตามล�าดับ	ด้านวุฒิการศึกษา		พบว่า	ส่วนมากมีวุฒิการ

ศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี	 จ�านวน	 376	 นาย	 คิดเป็นร้อยละ	

86.80	ท่ีเหลอืมีวฒุกิารศึกษาระดับปริญญาตร	ีจ�านวน	57	นาย	

คิดเป็นร้อยละ	13.20	และสุดท้ายด้านรายได้	พบว่า	ส่วนมาก

มีรายได้ต�่ากว่า	10,000	บาท	จ�านวน	266	นาย	คิดเป็นร้อยละ	

61.40	 รองลงมาคือ	 มีรายได้ระหว่าง	 10,001-15,000	บาท	

จ�านวน	 103	 นาย	 คิดเป็นร้อยละ	 23.80	 มีรายได้ระหว่าง	

15,001-20,000	บาท	จ�านวน	39	นาย	คิดเป็นร้อยละ	9.00		

มีรายได้ระหว่าง	 20,001-25,000	 บาท	 จ�านวน	 19	 นาย													

คิดเป็นร้อยละ	4.40	และมีรายได้ตั้งแต่	25,000	บาท	ขึ้นไป	

จ�านวน	6	นาย	คิดเป็นร้อยละ	1.40	ตามล�าดับ

 ส่วนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ระดับขวัญและก�ำลังใจ          

ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรทหำร กองพันทหำรรำบ 

มณฑลทหำรบกที่ 21 กองทัพภำคที่ 2

	 	 ระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกท่ี	 21														

พบว่า	 ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับ

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุดคือ	 การขอหรือ										

เบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 มีความสะดวกรวดเร็ว	 (X	 =	 3.10,							

S.D.	=	0.86)	รองลงมาคือ	เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความ

สามารถของท่าน	(X	=	3.02,	S.D.	=	0.90)	และสวัสดิการที่

ได้รับอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการ	 (X	 =	 3.01,										

S.D.	=	0.91)	ตามล�าดับ

	 	 ด้านโอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	พบว่า	ปัจจัยที่

มีผลต่อระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด	 คือ	

หน่วยงานของท่านให้โอกาสในการแสดงความรูค้วามสามารถ

อย่างเต็มที่และยุติธรรม	(X	=	3.45,	S.D.	=	0.77)	รองลงมามี

จ�านวนเท่ากัน	2	ข้อคือ	ท่านได้รับโอกาสในการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างสม�่าเสมอ	 (X	 =	 3.44,													

S.D.	 =	 0.80)	 และท่านคิดว่าทุกคนในหน่วยงานของท่านมี

โอกาสในการเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกัน	 (X	 =	 3.44,																				

S.D.	=		0.78)	ตามล�าดับ
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	 	 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	พบว่า	ปัจจัยที่

มผีลต่อระดบัขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิติังานสงูสดุ	คอื	ท่าน

สามารถท�างานร่วมกับคนอื่นๆ	 ในหน่วยงานได้เป็นอย่างด	ี								

(X	=3.78,	S.D.	=	0.73)	รองลงมาคือ	ผู้บังคับบัญชาให้ความ

เป็นกันเองกับทุกคนในหน่วยงาน	 (X	=	3.75,	S.D.	=	0.79)

และมจี�านวนเท่ากนั	2	ข้อคอื	ค�าแนะน�าจากผูบ้งัคบับญัชาและ

ท่านมีความสุขที่ได้ท�างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน	

(X	=	3.69,	S.D.	=	0.78)	และทุกคนในหน่วยงานของท่านได้

รับความช่วยเหลือ	(X	=	3.69,	S.D.	=	0.77)	ตามล�าดับ

	 	 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พบว่า	ปัจจัยที่มี

ผลต่อระดบัขวญัและก�าลังใจในการปฏบิติังานสงูสดุ	คอื	อาคาร	

สถานที่	ห้องท�างาน	และสิ่งแวดล้อมภายนอกของที่ท�างานอยู่

ในสภาพเรียบร้อยเหมาะสม	มีค่าเฉลี่ยระดับขวัญและก�าลังใจ

เท่ากับ	3.77	(S.D.	=	0.77)	รองลงมาคือ	มีการแบ่งฝ่ายการ

ท�างานได้อย่างเหมาะสมและสะดวกในการตดิต่อประสานงาน	

มีค่าเฉลี่ยระดับขวัญและก�าลังใจเท่ากับ	3.71	 (S.D.	=	0.77)	

และบรรยากาศของการท�างานในหน่วยงานมีความเป็นมิตร

และเอื้ออาทรต่อกัน	 มีค่าเฉลี่ยระดับขวัญและก�าลังใจเท่ากับ	

3.69	(S.D.	=	0.83)	ตามล�าดับ

	 	 ด้านความพึงพอใจในงาน	 พบว่า	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ระดบัขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิตงิานสงูสดุ	คอื	ท่านสามารถ

ปฏิบัติงานของท่านให้ส�าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีตามก�าหนด

เวลา	(X	=	3.67,	S.D	.=	0.73)	รองลงมาคือ	ท่านปฏิบัติงาน

ด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ	(X	=	3.65,	S.D.	=	0.76)	และ

ท่านพอใจในต�าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมาย	 (X	 =	 3.60,											

S.D.	=	0.76)	ตามล�าดับ

	 จากตารางที่	 1	 ผลการสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของปัจจัยที่ส ่งผลต่อขวัญและก�าลังใจพบว่า	

ข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	

กองทัพภาคที่	2	โดยภาพรวมมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติ

งาน	อยู่ในระดับสูง	 (X	=	3.44,	S.D.	=	0.48)	เมื่อพิจารณา	

เป็นรายด้าน	 พบว่า	 อยู่ในระดับสูงจ�านวน	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	(X	=	3.70,	S.D.	=	0.62)	ด้าน

ตำรำงที่ 1   สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจ

 ปัจจัย X S.D. กำรแปลผล ล�ำดับ

ด้านที่	1	เงินเดือนและค่าตอบแทน	 2.97	 0.78	 ปานกลาง	 5

ด้านที่	2	โอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	 3.27	 0.66	 ปานกลาง	 4

ด้านที่	3	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 3.70	 0.62	 สูง	 1

ด้านที่	4	สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 3.68	 0.67	 สูง	 2

ด้านที่	5	ความพึงพอใจในงาน	 3.57	 0.62	 สูง	 3

 รวม 3.44 0.48 ปำนกลำง

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 (X	 =	 3.68,	 S.D.	 =	 0.67)												

ด้านความพึงพอใจในงาน	(X	=	3.57,	S.D.	=	0.62)	รองลงมา

อยู่ในระดับปานกลาง	 จ�านวน	 2	 ด้านคือ	 ด้านโอกาสที่จะ

ก้าวหน้า/เลือ่นขัน้	(X	=	3.27,	S.D.	=	0.66)	และด้านเงนิเดอืน

และค่าตอบแทน	(X	=	2.97,	S.D.	=	0.78)	ตามล�าดับ

 ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบระดับขวัญและก�ำลังใจของ

ข้ำรำชกำรทหำร จ�ำแนกตำมชั้นยศ

ตำรำงที่ 2			ผลการเปรียบเทียบระดับขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหาร	จ�าแนกตามชั้นยศ

 ขวัญและก�ำลังใจ พลทหำร (X1) ประทวน (X2) สัญญำบัตร (X3) F p

เงินเดือนและค่าตอบแทน	 2.69	 3.42	 3.62	 66.70*	 .000

โอกาสที่จะก้าวหน้า	/	เลื่อนขั้น	 3.13	 3.46	 3.71	 19.73*	 .000

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	 3.69	 3.70	 3.80	 .46	 .631

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	 3.64	 3.65	 4.08	 6.61*	 .001

ความพึงพอใจในงาน	 3.52	 3.61	 3.87	 5.12*	 .006

 ภำพรวม 3.33 3.57 3.82 23.52* .000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 จากตารางที	่2	ผลการเปรียบเทยีบระดับขวัญและก�าลงั

ใจของข้าราชการทหาร	จ�าแนกตามชั้นยศ	พบว่า	ข้าราชการ

ทหารกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	 กองทัพภาค								

ที่	2	ทั้ง	3	ชั้นยศมีระดับขวัญและก�าลังใจ	ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน	 ด้านโอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	 ด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 และความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	จงึได้ท�าการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคูด้่วยวธิขีอง	Scheffe	เพือ่วเิคราะห์ว่ามรีะดบั

ชัน้ยศคูใ่ดบ้างทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดบัขวญัและก�าลงัใจด้านเงนิเดอืน

และค่าตอบแทน	ด้านโอกาสท่ีจะก้าวหน้า/เลือ่นข้ัน	ด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	และความพงึพอใจในงานทีแ่ตกต่างกนั

	 จากตารางที่	 3	 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ระดับขวญัและก�าลงัใจของข้าราชการทหารรายคู่ด้านเงินเดือน

และค่าตอบแทน	 พบว่า	 ข้าราชการทหารชั้นยศสัญญาบัตร									

มีระดับขวัญและก�าลังใจด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน												

แตกต่างกับชั้นยศพลทหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที	่										

ตำรำงที่ 3			ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ระดับขวญัและก�าลงัใจของข้าราชการทหารรายคูด้่านเงนิเดอืนและค่าตอบแทน

 ชั้นยศ ค่ำเฉลี่ย สัญญำบัตร ประทวน พลทหำร

   3.62 3.42 2.69

สัญญาบัตร	 3.62	 -	 0.20	 0.93*

ประทวน	 	 3.42	 -	 -	 0.73*

พลทหาร	 	 2.69	 -	 -	 -

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ระดับ	.05	และข้าราชการทหารชั้นยศประทวน	มีระดับขวัญ

และก�าลังใจด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนแตกต่างกับชั้นยศ

พลทหารอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	นอกนัน้ไม่แตก

ต่างกัน

	 จากตารางที่	 4	 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ระดับขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหารรายคู่ด้านโอกาส

ที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้นพบว่า	 ข้าราชการทหารช้ันยศสัญญา

บัตร	 มีระดับขวัญและก�าลังใจด้านโอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อน

ข้ันแตกต่างกับชั้นยศพลทหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที	่

ตำรำงที่ 4	 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหารรายคู่ด้านโอกาสที่จะก้าวหน้า/

	 	 เลื่อนขั้น

 ชั้นยศ ค่ำเฉลี่ย สัญญำบัตร ประทวน พลทหำร

   3.71 3.46 3.13

สัญญาบัตร	 3.71	 -	 0.25	 0.58*

ประทวน	 3.46	 -	 -	 0.33*

พลทหาร	 3.13	 -	 -	 -

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ระดับ	.05	และข้าราชการทหารชั้นยศประทวน	มีระดับขวัญ

และก�าลังใจด้านโอกาสท่ีจะก้าวหน้า/เลื่อนข้ันแตกต่างกับ								

ชั้นยศพลทหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกนั้น														

ไม่แตกต่างกัน

ตำรำงที่ 5	 	ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ระดบัขวญัและก�าลงัใจของข้าราชการทหารรายคูด้่านสภาพแวดล้อมในการ

	 	 ท�างาน

 ชั้นยศ ค่ำเฉลี่ย สัญญำบัตร ประทวน พลทหำร

   4.08 3.65 3.64

สัญญาบัตร	 4.08	 -	 0.43*	 0.44*

ประทวน	 3.65	 -	 -	 0.01

พลทหาร	 3.64	 -	 -	 -

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 จากตารางที่	5		ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ระดับขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหารรายคู่ด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	 พบว่า	 ข้าราชการทหารชั้นยศสัญญา

บตัร	มรีะดบัขวญัและก�าลงัใจด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน

แตกต่างกับชั้นยศประทวนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ							

.05	และข้าราชการทหารชั้นยศสัญญาบัตร	มีระดับขวัญและ

ก�าลงัใจด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานแตกต่างกบัชัน้ยศพล

ทหารอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั	.05	นอกนัน้ไม่แตกต่าง

กัน

	 จากตารางที่	6		ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ระดับขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหารรายคู่ด้านความ	

พึงพอใจในงาน	 พบว่า	 ข้าราชการทหารชั้นยศสัญญาบัตร												

มรีะดบัขวญัและก�าลงัใจด้านความพงึพอใจในงานแตกต่างกบั

ชั้นยศพลทหารอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	นอกนั้น

ไม่แตกต่างกัน

 ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรพฒันำระดบัขวญัและก�ำลงัใจ

ในกำรปฏิบัติงำน

	 	 จากผลการวเิคราะห์ระดบัขวญัและก�าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 กองพันทหารราบ	 มณฑล

ทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	พบปัจจัยที่มีผลต่อระดับขวัญ

และก�าลงัใจทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญ	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	1)	เงนิเดอืน

และค่าตอบแทน	2)	 โอกาสที่จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	 3)	 ความ	

พึงพอใจในงานตามล�าดับดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น�าประเด็นปัญหา

ดงักล่าวไปด�าเนนิการสนทนากลุม่	(Focus	Group	Discussion)	

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	

กองทัพภาคที่	 2	 ที่มีประสบการณ์ในการท�างานเก่ียวข้องกับ

การบริหารงานบุคคลและการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจ

ภายในหน่วยงาน	จ�านวน	7	นาย	เพื่อรับทราบปัญหาและหา

แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร	 โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญ

จากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้

	 	 4.1	 เงินเดือนและค่าตอบแทนปัจจัยท่ีมผีลกระทบ

ต่อระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ได้แก่

ตำรำงที่ 6 		ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหารรายคู่ด้านความพึงพอใจในงาน

 ชั้นยศ ค่ำเฉลี่ย สัญญำบัตร ประทวน พลทหำร

   3.87 3.61 3.52

สัญญาบัตร	 3.87	 -	 0.26	 0.35*

ประทวน	 3.61	 -	 -	 0.09

พลทหาร	 3.52	 -	 -	 -

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 	 	 4.1.1	 ความแตกต่างของเงนิเดอืนข้าราชการ

ทหารในแต่ละชั้นยศ	 แต่ละชั้นยศจะมีการแบ่งระดับและ										

ขั้นเงินเดือนแตกต่างกันออกไป	บางระดับมีขั้นเงินเดือนสูงถึง	

46	 ข้ัน	 ซ่ึงไม่สามารถข้ามข้ันได้	 ท้ังนี้ผู ้ให้ข้อมูลระบุว่า											

หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนดอัตราเงินเดือนนั้น	 ไม่ได้เข้ามา							

รับทราบปัญหาหรือผลกระทบท่ีข้าราชการทหารได้รับจาก

อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั	ท�าให้เงนิเดอืนทีไ่ด้ไม่เพยีงพอต่อการ

ใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 4.1.2	 ข้าราชการทหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในลกัษณะอืน่	รบัเพียงเงนิเดอืนเท่านัน้	ยกเว้นในช่วงกฎอยัการ

ศกึทีจ่ะได้รับเบีย้เลีย้งในการออกปฏิบตัหิน้าที	่วนัละ	300	บาท	

นอกจากน้ีข้าราชการทหารยังไม่สามารถไปท�างานพิเศษอื่นๆ	

เพือ่หารายได้เสรมิได้		ดงันัน้ค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในแต่ละเดอืน

จึงไม่เพียงพอ

	 	 	 4.1.3	 แนวทางการเพิ่มขวัญและก�าลังใจ

	 	 	 	 4.1.3.1	 ลดความเหลือ่มล�า้/ช่องว่าง

ระหว่างระดับและขั้นเงินเดือนให้น้อยลง

	 	 	 	 4.1.3.2	 เพิม่ค่าตอบแทนอืน่ๆ	ให้กบั

ข้าราชการทหาร	เช่น	ค่าเวร	ค่าครองชีพ	โบนัส

	 	 	 	 4.1.3.3	 การก�าหนดอัตราเงินเดือน

ในแต่ละระดับและแต่ละข้ัน	 ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องควรเข้ามา											

รับทราบปัญหาและรับฟังข้อเสนอจากข้าราชการทหารเพื่อ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 	 4.2	 โอกาสท่ีจะก้าวหน้า/เล่ือนข้ันปัญหาที่ม	ี						

ผลกระทบต่อระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ได้แก่
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	 	 	 4.2.1	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออ�านวย

ต่อการเล่ือนขั้น	 มีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ไม่ยืดหยุ่น							

เช่น	ไม่สามารถข้ามขั้นได้	ต้องรออายุราชการ	เป็นต้น

	 	 	 4.2.2	 ปัญหาด้านการจัดก�าลังพลและอัตรา

ก�าลัง	ทั้งนี้พบปัญหา	2	ประเด็น	คือ	ปัญหาก�าลังพลลาออก	

ท�าให้อัตราก�าลังว่างลง	 แต่ไม่มีการบรรจุทดแทน	และปัญหา

ด้านการขอต�าแหน่งเพิม่ในหน่วยงาน	ซึง่บางต�าแหน่งไม่สามารถ	

ขอเพิ่มได้

	 	 	 4.2.3	 นายทหารชั้นประทวนไม่ได้รับการ

พิจารณาปรับห้วงเวลาการครองยศที่สูงขึ้นทั้งที่ได้เพิ่มเติม

ความรู้และปรับวุฒิการศึกษาเป็นระดับปริญญาโทในขณะที่

นายทหารชั้นสัญญาบัตรสามารถน�ามาปรับห้วงเวลาในการ

ครองยศได้เช่นนายทหารสญัญาบตัรครองยศในชัน้ยศร้อยเอก

หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถปรับห้วงเวลาการ

ครองยศร้อยเอก	 เพื่อเลื่อนยศขึ้นสู ่ชั้นยศพันตรีได้จากท่ี	

ก�าหนดไว้	4	ปี	คงเหลือแค่	3	ปีสามารถร่นห้วงระยะเวลาได้					

1	ปี	เป็นต้น

	 	 	 4.2.4	 การพิจารณาปรับเลื่อนยศสูงขึ้น	 ควร

พิจารณาให้ความเป็นธรรมตามความรู ้ความสามารถใน

ต�าแหน่งเป็นหลักก่อนและควรพิจารณาความสามารถพิเศษ

อืน่ๆ		ควบคูก่นัไปด้วยนอกจากนีค้วรก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ความ

เป็นธรรมระหว่างนายทหารที่จบการศึกษา	 จากสถาบันหลัก

และนายทหารทีจ่บการศึกษาในระดับปริญญาจากสถาบนัอืน่ๆ

เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและไม่อยู่ในต�าแหน่งหน้าที่นานเกิน

ไปทั้งน้ีไม่ควรน�าเอาระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการพิจารณาให้

ความดีความชอบกับคนใกล้ชิดมากเกินกว่าผลงานความเป็น

จริงที่ปรากฏเป็นรูปธรรม

	 	 	 4.2.5	 แนวทางการเพิ่มขวัญและก�าลังใจ

	 	 	 	 4.2.5.1	 ปรับกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ

ต่างๆ	 ให้เอือ้อ�านวยต่อโอกาสทีจ่ะก้าวหน้าหรอืควรด�าเนินการ

พิจารณาเป็นรายกรณีตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

	 	 	 	 4.2.5.2	 ควรสนบัสนนุด้านการศกึษา

ให้กบัข้าราชการทหาร	โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าราชการทหารทีม่ี

ศักยภาพสามารถเลื่อนขั้นได้

	 	 	 	 4.2.5.3	 พิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน

ต�าแหน่งตามระดับความสามารถ	 รวมทั้งให้โอกาสข้าราชการ

ทหารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 	 	 4.2.5.4	 ส่งเสรมิให้ผูท้ีม่วีฒุกิารศกึษา

สูงขึ้นได้มีโอกาสปรับวุฒิเลื่อนฐานะอย่างเหมาะสม

	 	 	 	 4.2.5.5	 ควรมีระบบการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและยุติธรรม

	 	 	 	 4.2.5.6	 ส่งเสริมให้ข้าราชการทหาร

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามสายงานที่รับผิดชอบและเพิ่มเติม

ความรูใ้หม่ๆ	เพือ่น�ามาปรบัใช้และพฒันางานให้มปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น

	 	 4.3	 ความพงึพอใจในงานปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อ

ระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	ได้แก่

	 	 	 4.3.1	 ภาระงานมาก	แต่ค่าตอบแทนน้อย	ไม่มี

การสนับสนุนสวัสดิการในด้านอ่ืนๆ	 ให้กับข้าราชการทหาร							

ผู้ปฏิบัติงาน

	 	 	 4.3.2	 ไม่มีการจัดก�าลังพลทดแทน	 กรณี	

ก�าลังพลไม่พอ/ลาออก	ก�าลังพลที่เหลือจึงต้องรับผิดชอบงาน

เพิ่มขึ้น

	 	 	 4.3.3	 บางหน่วยงานมีก�าลังพลมากกว่างาน

และบางต�าแหน่งยังไม่มีงานรองรับท่ีชัดเจนการจัดสัดส่วน

ก�าลังพลยังไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน

	 	 	 4.3.4	 ก�าลังพลบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาท

หน้าท่ีของตนอย่างชัดเจนยงัคงท�างานแบบเดมิๆ	ส่งผลกระทบ

ต่อข้าราชการทหารที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

	 	 	 4.3.5	 ผู้บังคับบัญชาบางส่วนงานไม่ให้ความ

ส�าคัญในการดูแลบ�ารุงขวัญและก�าลังใจแก่ก�าลังพลช้ันผู้น้อย

ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

	 	 	 4.3.6	 แนวทางการเพิ่มขวัญและก�าลังใจ

	 	 	 	 4.3.6.1	 ใ ห ้ ส วั ส ดิ ก า ร ห รื อ เ งิ น

ตอบแทน	 เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้กับก�าลังพลชั้นผู ้น้อย												

ในการปฏิบัตงิานในภารกจิพเิศษนอกเหนอืจากงานประจ�าหรือ

เพิม่สวสัดกิารอืน่ๆ	แก่บคุลากรในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างทัว่ถงึ

และเป็นธรรม

	 	 	 	 4.3.6.2	 จัดก�าลังพลให้เพียงพอกับ

ภาระงานที่มีในหน่วยงาน	 รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสม						

ของงานกับผู้ปฏิบัติงานด้วย

	 	 	 	 4.3.6.3	 ควรสร้างก�าลงัพลให้สามารถ

รองรับกับการทดแทน	 หากไม่มีคนปฏิบัติงานหรือมีการ									

ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนต�าแหน่งงาน

	 	 	 	 4.3.6.4	 ผู้บังคับบัญชาควรชี้แจงให	้

ผูใ้ต้บังคบับัญชารบัทราบถึงนโยบายของหน่วยงานอย่างชัดเจน

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบัิตใิห้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนัและ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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	 	 	 	 4.3.6.5	 สร้างระบบการท�างานโดย

ไม ่ใช ้คนเป ็นหลัก	 แต ่ให ้ เป ็นไปตามสายงานโดยเน ้น

ประสิทธภิาพการท�างานตามสายการบงัคบับญัชาความส�าเรจ็

อยู่ที่หน่วยงานไม่ใช่ตัวบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไข

จุดอ่อน

	 	 	 	 4.3.6.6	 ควรเน้นการท�างานร่วมกัน

เป็นทีมในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาร่วมกันเพราะงาน								

บางภารกิจไม่สามารถท�างานเร่งด่วนได้เพียงล�าพังจึงควร									

แบ่งงานกันท�าสร้างทมีงานเพือ่พฒันางานร่วมกนัให้ส�าเรจ็ตาม

เป้าหมาย

	 	 	 	 4.3.6.7	 น�าเอาระบบเทคโนโลยต่ีางๆ	

มาช่วยในการปฏบิติังานให้มากขึน้	พร้อมก้าวทนักบัเทคโนโลยี

ที่เปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเป็นการลดภาระงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง						

รับผิดชอบลง

อภิปรำยผล
	 ในภาพรวมพบว่า	 ข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	

มณฑลทหารบกที่	 21	 กองทัพภาคที่	 2	 มีระดับขวัญและ									

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงข้อค้นพบนี้

อาจเป็นผลสบืเนือ่งมาจากปัจจบุนัอยูใ่นช่วงสถานการณ์พเิศษ	

ข้าราชการทหารต้องปฏิบัติหน้าที่ต ่างๆ	 มากกว่าปกต	ิ														

โดยเฉพาะการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่											

รับผิดชอบ	 ประกอบกับต้องปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตาม

ต�าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายควบคู่กันไปด้วย	 โดยที่								

เงินเดอืนและค่าตอบแทน	รวมถงึสวสัดกิารต่างๆ	ไม่ได้เพิม่ขึน้	

ท�าให้ข้าราชการทหารเกิดภาวะกดดันและเครียด	 จึงอาจเป็น

สาเหตุที่ท�าให้ระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	

กองทัพภาคที่	2	อยู่ในระดับปานกลาง	และเมื่อพิจารณาเป็น

รายปัจจัยจะพบว่า	 ปัจจัยด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนของ

ข้าราชการทหารกองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	

กองทัพภาคที่	2	มีระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานต�่า

ที่สุด	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการปรับปรุงฐานเงินเดือนตาม

นโยบายของรัฐบาลเงินเดือนที่ได้รับก็ยังน้อยเกินไปท�าให้										

ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเพราะเมือ่เทยีบกบัค่าครองชีพในปัจจบุนั	

ก็เพียงพอส�าหรับการด�ารงชพีเท่านัน้ถงึแม้จะมสีวสัดกิารต่างๆ

ให้เช่น	ทีพ่กัอาศัยหรอืค่ารกัษาพยาบาลกย็งัไม่สามารถแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายได้หมด	 สาเหตุส�าคัญอีกประการหนึ่งพบว่า						

รายได้รายเดือนของข้าราชการทหารน้ันจะขึ้นอยู่กับช้ันยศ								

ที่ด�ารงต�าแหน่ง	 และไม่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เสริมได้เมื่อ	

เทียบกับการประกอบอาชีพอื่นๆแม้ว่าการก�าหนดอัตรา											

เงินเดือนและค่าตอบแทนของกองบัญชาการกองทัพไทยจะมี

ระบบและขัน้ตอนท่ีชดัเจนแต่ด้วยภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนัที่

ค่าครองชพีสงูขึน้มาก	จงึท�าให้เงนิเดอืนและค่าตอบแทนต่างๆ	

ที่ได้รับไม่เพียงพอกับรายจ่ายสอดคล้องกับการศึกษาของ								

พีริศร	เปรื่องเวทย์	(2549,	บทคัดย่อ)	ที่ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง	

“ขวญัและก�าลงัใจของข้าราชการทหารช้ันประทวนและลูกจ้าง

ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี	 :	 ศึกษากรณีโรงเรียนส่ือสาร									

ทหารเรือ”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพขวัญและก�าลัง

ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการทหารช้ันประทวนและ

ลูกจ้างสังกัดโรงเรียนสื่อสารกรมส่ือสารทหารเรือและได้ข้อ							

ค้นพบว่า	ความเพียงพอของรายได้และสวัสดิการ	ภาระความ

รับผิดชอบและความพอใจในงานที่ท�าการให้บ�าเหน็จรางวัล

และการลงโทษและสภาพแวดล้อมในการท�างานมีความ

สัมพันธ์กับระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างม	ี							

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของธวัชชัย	 ฟักเทพ	 (2551,	 บทคัดย่อ)	 ที่ท�าการศึกษาเรื่อง	

“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ	กรมเสมยีนตรา	ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม”	

โดยท�าการศึกษาในข้าราชการสังกัดกรมเสมียนตราส�านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมจ�านวน	 253	 คน	 ผลการศึกษาพบว่า	

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน

และสวัสดิการของหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับขวัญและ							

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ												

.01	 และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบของพร้อมพงษ์	 ค�าน้อย			

และสมชาย		คุ้มพูล	(2556,	บทคัดย่อ)	ซึ่งท�าการศึกษาขวัญ

และก�าลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการทหารช้ันประทวน	

สงักดักองพนัทหารม้าที	่3	รกัษาพระองค์แล้วพบว่า	สภาพการ

ปฏบัิติงานความเพยีงพอของรายได้และสวสัดกิารในหน่วยงาน

มคีวามสมัพนัธ์และมอีทิธิพลกบัขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตัิ

งานโดยรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนท่ีแตกต่างกนัของข้าราชการทหาร	

มีความสัมพันธ์กับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 เมือ่เปรยีบเทยีบขวญัและก�าลงัใจของข้าราชการทหาร

กองพันทหารราบ	 มณฑลทหารบกที่	 21	 กองทัพภาคท่ี	 2	

จ�าแนกตามชั้นยศ	พบว่า	ข้าราชการทหารทั้ง	3	ชั้นยศ	มีระดับ

ขวัญและก�าลังใจ	ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน	ด้านโอกาสที่

จะก้าวหน้า/เลื่อนขั้น	 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 และ

ความพึงพอใจในงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ										
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ท่ีระดับ	 .05	 จากข้อค้นพบน้ีสามารถอภิปรายได้ว่ายศของ

ข้าราชการทหารน้ันมีความเกี่ยวข้องกับขวัญและก�าลังใจ										

ในการปฏบิตังิานเนือ่งมาจากยศเป็นปัจจัยทีช่่วยสร้างขวญัและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งยศของทหาร									

ชั้นสัญญาบัตรของกองทัพไทยนั้นเป็นยศที่ต้องมีพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานจากพระมหากษัตรย์ิ	จงึถือ

เป็นสิง่มคีณุค่าทางจติใจและมคุีณค่าในทางสงัคมเป็นอย่างมาก

อกีทัง้ยศยงัผกูตดิกบัต�าแหน่งอกีด้วยดังน้ันความเจรญิก้าวหน้า

ในอาชีพทหารคือการได้เลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้นและท�าให้ได้รับ	

ชั้นยศที่สูงขึ้นด้วย	ความภาคภูมิใจดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนให้

ข้าราชการทหารมขีวัญและก�าลงัใจในการปฏบิติังานเป็นอย่าง

ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนและมีความ									

ภาคภมูใิจในการได้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานซึง่สอดคล้องกบั

ผลการศึกษาของรัฐพล	 ธูปประสม	 และรุจาภา	 แพ่งเกษร

(2556,	 บทคัดย่อ)	 ซึ่งท�าการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัย		

เก่ียวกับพฤติกรรมและปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีผลต่อ

ขวัญและก�าลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็น						

ผูท้ีท่�าหน้าทีฝ่่ายเสนาธกิารในกรมเสนาธกิารของกองบัญชาการ	

กองทัพไทยท�าการศึกษาในข้าราชการทหารระดับช้ันยศ										

พันเอกและพันเอก	 (อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ)	 ของกรม

เสนาธิการในกองบญัชาการกองทพัไทยรวม	6	หน่วย	ประกอบ

ด้วยกรมก�าลังพลทหาร	 กรมข่าวทหาร	 กรมยุทธการทหาร							

กรมส่งก�าลังบ�ารุงทหาร	 กรมกิจการพลเรือนทหาร	 และกรม

ปลัดบัญชีทหารผลการศึกษาพบว่า	ชั้นยศ	มีความสัมพันธ์กับ

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นยศ

พนัเอกในกองบญัชาการกองทพัไทย	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ	

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของธวัชชัย	 ฟักเทพ	 (2551,		

บทคดัย่อ)	ทีท่�าการศกึษาเรือ่ง	“ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อขวญัและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ	 กรมเสมียนตรา	

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม”	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ศึกษาคือข้าราชการสังกัดกรมเสมียนตราส�านักงานปลัด

กระทรวงกลาโหมผลการศึกษาพบว่าข้าราชการที่มีชั้นยศ							

แตกต่างกันมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัยในครั้งนี้

	 	 1.1	 มณฑลทหารบกที่	21	กองทัพภาคที่	2	ควร

เร่งด�าเนินการเพิ่มระดับขวัญและก�าลังใจด้านเงินเดือนและ						

ค่าตอบแทน	 โดยการจัดสรรสวัสดิการต่างๆ	 เพ่ิมเติมให้กับ

ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน	รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับ

ผิดชอบงานในส่วนนี้เป็นการเฉพาะ

	 	 1.2	 ควรมีการจัดท�าแผนงานด้านการพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

	 	 1.3	 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในพัฒนา

ปรบัปรงุอปุกรณ์เครือ่งมอืเคร่ืองใช้ในการปฏบัิตงิานอย่างเพยีง

พอและเหมาะสม

	 	 1.4	 ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานโดย

การจดัสรรภาระหน้ารบัผดิชอบของข้าราชการทหารแต่ละฝ่าย

ให้ชดัเจนสอดคล้องกบัศกัยภาพของข้าราชการทหารแต่ละคน

 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรศึกษาโครงสร้างองค์กรและปัจจัยอื่นๆ							

ที่ส่งผลกระทบต่อระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน						

ของข้าราชการทหารและเพื่อเพิ่มมิติในการวิจัยให้ได้ข้อมูล									

ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น

	 	 2.2	 ควรท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบระดับขวญัและ

ก�าลังใจของข้าราชการทหารในหน่วยงานอื่นๆ	 ว่ามีขวัญ								

ก�าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับใดมีความเหมือนหรือ						

แตกต่างกันอย่างไร
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ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการท�าวิจัยนี้จนส�าเร็จลุล่วงมาได้

ด้วยดีและขอกราบขอบพระคุณ	ผศ.ดร.กิติพงษ์	ลือนาม	ที่ได้

ให้ความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาด้านสถิติ
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