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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผูนํ้าของขา้ราชการทหาร ใน

คา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 2) ศกึษาระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ใน

ค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง และ 3) ศกึษาอทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจใน  การ

ปฏิบตัิงานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง ประชากรเป็นขา้ราชการทหารที่

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง จาํนวน 254 คน สถติทิีใ่ช ้คอื คา่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 

 ผลการวจิยั พบว่า ประชากรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผูนํ้าของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยั

บริรกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า รองลงมา คอื ดา้นผูนํ้าแบบมุง่เน้นความสาํเรจ็ และดา้นผูนํ้าแบบมี

ส่วนร่วม ส่วนดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ดา้นผูนํ้าแบบสนับสนุน โดยประชากรมรีะดบัขวญัและกําลงัใจ

ในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิ รองลงมา 

คอื ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดา้นความมัน่คงในอาชพี ดา้นความพงึพอใจในหน่วยงาน 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ดา้นโอกาส

ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ่ดา้นความปลอดภยั และดา้นรายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ส่วน

ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ดา้นความยุตธิรรมในหน่วยงาน นอกจากน้ียงัพบว่า ภาวะผูนํ้าดา้นผูนํ้าแบบ

มุง่เน้นความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน และดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.0 
 

คาํสาํคญั : ภาวะผูนํ้า, ขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิาน, ขา้ราชการทหาร 
 

Abstract 
 

 This research aimed to 1) study the attitude toward the leadership of the military officers 

at Apaiborirak camp, Phattalung, 2) observe the morale at work of the military officers at the 

camp, and 3) understand the effect of the leadership influencing the morale at work of the military 

officers at Apaiborirak camp, Phattalung. The samples were 254 military officers at Apaiborirak 



camp in Phattalung province. The statistical tools used in the analysis were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and multiple linear regression.  

 The finding revealed that the samples were highly affected by the leadership in terms of 

directive leadership followed by achievement-oriented leadership, participative leadership, and 

supportive leadership the least. Moreover, the samples had a high level of morale at work, 

particularly on the cooperation among members, supports, job stability, organizational satisfaction, 

interpersonal relation between supervisors and subordinates, working environment, career growth 

opportunities, safety, incomes, salary, and welfare, and workplace fairness, respectively. Additionally, 

the achievement-oriented leadership, supportive leadership, and directive leadership had a 68% 

influence on the morale in the workplace of the military officers at Apaiborirak camp, Phattalung.  
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การทีห่น่วยทหารจะยงัคงความเป็นหน่วยทหารทีม่ปีระสทิธภิาพได ้จะตอ้งมคีวามพรอ้มในทุกๆ 

ดา้นควบคู่กนั ไม่ว่าจะเป็นตัง้แต่ในระดบัผูบ้งัคบับญัชา ไปจนถงึระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนสุดทา้ย และ

ตอ้งมกีารสรา้งคา่นิยมแบบธรรมเนียมในการปฏบิตังิานทีด่แีละเหมาะสมขึน้ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมภีาวะผูนํ้า 

ซึง่มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อองคก์าร ผูนํ้าเป็นผูข้บัเคลื่อนองคก์ารใหค้งอยู่และมกีารพฒันาไปในทศิทาง

ต่างๆ ได้ โดยได้รบัการตอบสนองจากผูต้าม ความสามารถของผูนํ้ามกัเป็นเครื่องบ่งชี้ถงึความสําเรจ็

หรอืลม้เหลวขององคก์าร สาํหรบัในหน่วยทหารนัน้ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัภาวะผูนํ้ามาอยา่งยาวนาน และ

ไดม้หีลกัสตูรการปลกูฝังความเป็นผูนํ้าหน่วยในทุกระดบั (ชติวจัน์ บุรมัยากร, 2561) 

 ขวญัและกําลงัใจทีด่เีป็นสิง่สาํคญัในการบรหิารงานอย่างยิง่ เพราะขวญัและกําลงัใจดยี่อมก่อให ้

เกดิการเพิม่ศกัยภาพใหส้งูขึน้ กําลงัใจจงึเป็นหวัใจของการบรหิารงาน องคก์รใดทีม่บีุคคลทีม่ขีวญัและกาํลงัใจ

ดกีย็่อมสามารถสรา้งผลงานทีม่คีุณภาพใหก้บัหน่วยงานได ้ขวญัและกําลงัใจยงัก่อใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจ

ในการทํางาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทําใหบุ้คลากรมรีะเบยีบวนิัย ยอมรบัและปฏบิตัติามกฎกตกิา

ขององคก์ร มคีวามเขา้ใจต่อจุดมุ่งหมายขององคก์ร มคีวามคดิรเิริม่ทีจ่ะพฒันากจิการงานใหด้ขีึน้ มคีวามเชื่อมัน่

และภกัดตี่อองคก์รและจะทําใหอ้งคก์รมคีวามเขม้แขง็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคบัขนัได ้(พชัร ีคงด,ี 

2556) ดงันัน้การบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์งึมคีวามจาํเป็นตอ้งเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจของบุคลากรใน

องคก์ร เพราะขวญัและกําลงัใจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน คนทีม่คีวามรูค้วามสามารถด ีแต่ถา้ขวญั

และกําลงัใจไม่ด ีกจ็ะไม่สามารถทาํงานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ จงึมคีวามจาํเป็นทีผู่นํ้าควรใหค้วามสาํคญั

ถงึคุณคา่ของจติใจของสมาชกิภายในองคก์รหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่สรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิาน

ใหเ้กดิ ขึน้ ทัง้เป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยใหค้วามสาํคญักบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

บุคคลมากขึน้ (ศริภิทัร ดุษฎวีวิฒัน์, 2555) 



 ดงันัน้ การพฒันาภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสมกบับทบาทหน้าที ่จดัเป็นความสาํคญัสาํหรบับุคลากรใน

แต่ละหน่วยงาน เพือ่ใหไ้ดท้หารมคีุณภาพ มศีกัยภาพ สามารถขบัเคลื่อนภารกจินําพาองคก์รสูค่วามสาํเรจ็

ทัง้ในระดบัผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูป้ฏบิตังิาน จากเหตุผลและความจาํเป็นดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมี

ความสนใจศกึษาอทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร 

ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง ซึง่ขอ้คน้พบจากกระบวนการวจิยัและพฒันา จะนํามาซึง่การบรหิารบุคคล

และสง่ผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง ต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผูนํ้าของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

 2.  เพื่อศกึษาระดบัขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง 

 3. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ

ทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 
 

สมมติฐานของการวิจยั 

 ภาวะผูนํ้าดา้นผูนํ้าแบบชี้นํา ดา้นผูนํ้าแบบสนับสนุน ดา้นผูนํ้าแบบมสี่วนร่วม และดา้นผูนํ้าแบบ

มุ่งเน้นความสาํเรจ็ ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง 
 

ขอบเขตของการวิจยั  

 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

  ในการศกึษามุ่งเน้นเรื่อง อทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยศกึษาตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  1.1 ตวัแปรอสิระ คอื ภาวะผูนํ้า ประกอบดว้ย ดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน ดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้น

ความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า และดา้นผูนํ้าแบบมสีว่นรว่ม  

  1.2 ตวัแปรตาม คอื ขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยั

บรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย ดา้นรายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความมัน่คงในอาชพี ดา้น

โอกาสความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที ่ดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิ ดา้นความยุตธิรรมในหน่วยงาน 

ดา้นความปลอดภยั ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ และดา้นความพงึพอใจในหน่วยงาน 

 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรทีท่าํการวจิยัครัง้น้ี  คอื ขา้ราชการทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง แบ่งเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัร 32 คน และนายทหารชัน้ประทวน 222 คน โดยมีจํานวน

ทัง้หมด 254 คน 

 



 3. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 

  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื คา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

 4. ขอบเขตดา้นเวลา  

  ระยะเวลาในการทาํวจิยั เริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม 2564  
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูนํ้า 

 House & Mitchell (1974 อา้งถงึใน อุมาวด ีวฒันะนุกุล, 2560) แบ่งพฤตกิรรมผูนํ้าออกเป็น 4 แบบ 

ดงัน้ี 1) ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า หมายถงึ ผูนํ้าทีค่อยกําหนดระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานการทาํงาน 2) ดา้น

ผูนํ้าแบบสนับสนุน หมายถงึ ผูนํ้าทีค่อยเอาใจใส่ดูแลทุกขส์ุขของผูต้าม ผูนํ้าแบบน้ีจะคอยส่งเสรมิความคดิ

รเิริม่ และพยายามสรา้งโอกาสต่างๆ ใหแ้ก่ผูต้ามผูนํ้าจะพยายามสรา้งความสมัพนัธ์อนัด ี3) ดา้นผูนํ้า

แบบมสีว่นรว่ม หมายถงึ ผูนํ้าทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ต้ามมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ

ประกอบการตดัสนิใจ ผู้นํามกัรบัฟัง และปรกึษาหารอืกบัผู้ตามเสมอ และ 4) ด้านผู้นําแบบมุ่งเน้น

ความสาํเรจ็ หมายถงึ ผูนํ้าทีต่ ัง้เป้าหมายและมาตรฐานการทาํงานไวส้งู พยายามปรบัปรุงการทาํงานให้

ดขีึน้เรือ่ยๆ ผูนํ้าพยายามกระตุน้และจงูใจใหผู้ต้ามปฏบิตังิานใหถ้งึมาตรฐานทีต่ัง้ไว ้
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัขวญัและกาํลงัใจ 

 สมติ  สชัฌุกร (2561) กล่าวว่า องค์ประกอบของสิง่จูงใจที่องค์กรนัน้มอียู่ ถ้าองค์กรมปัีจจยัที่

เป็นเครื่องจูงใจมาก บุคคลในองค์กรนัน้ย่อมเกิดขวญักําลงัใจในการทํางานมาก ประกอบด้วย 10 ด้าน 

ดงัต่อไปน้ี 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิาน 2) ดา้นรายได ้คา่ตอบแทน และสวสัดกิาร 3) ดา้นความ

ร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิ 4) ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) ดา้นโอกาส

กา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที ่6) ดา้นความมัน่คงในอาชพี 7) ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ 8)

ดา้นความพงึพอใจในหน่วยงาน 9) ดา้นความยตุธิรรมในหน่วยงาน 10) ดา้นความปลอดภยั  
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 สมบัติ ปัญญาจิรพงศ์ (2556) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลชัน้

ประทวน พลทหาร และอาสาสมคัร ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของกองบญัชาการป้องกนัชายแดนจนัทบุร ีและ

ตราด ผลการศกึษา พบว่า 1) ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของกําลงัพลชัน้ประทวน พลทหารและ

อาสาสมคัรในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของกองบญัชาการป้องกนัชายแดนจนัทบุร ีและตราด โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชพี ด้านสภาพการทํางานและความ

รบัผดิชอบในหน้าที ่ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูร้่วมงาน ดา้นการยอมรบัในการทํางานและความมัน่คง 

และดา้นความรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของหน่วย อยูใ่นระดบัมาก  

  เทยีนชยั แถมสุข (2558) ศกึษาขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรรกัษา

ดนิแดนจงัหวดัอุทยัธานี ผลการศกึษา พบวา่ 1) ขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรรกัษา

ดนิแดน จงัหวดัอุทยัธานี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงลําดบัได ้ดงัน้ี ดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน 



ดา้นความตัง้ใจ ทีจ่ะร่วมมอืกนัทํางานเพื่อต่อสูอุ้ปสรรคต่างๆ ดา้นความเชื่อมัน่ในองคก์ารทีต่นทํางาน 

และดา้นความพอใจในในสถานทีท่ํางาน 2) ผลการเปรยีบเทยีบขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของ

อาสาสมคัรรกัษาดนิแดนจงัหวดัอุทยัธานี จําแนกตามคุณลกัษณะของสมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน 

พบว่า สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดนทีม่อีายุแตกต่างกนั มขีวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานโดยรวม

แตกต่างกนั และสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดนที่มีเพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน 

แตกต่างกนั มขีวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 

  ศรนัย์ภัทร์ หลายชัน้ (2561) ศึกษาขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ

ตาํรวจ สงักดักองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการฝึกพเิศษ จงัหวดัเพชรบุร ีผลการศกึษา พบวา่ 1) ขวญัและ

กําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการตํารวจ สงักดักองกํากบัการ 1 กองบงัคบัการฝึกพเิศษ จงัหวดั

เพชรบุร ีโดยภาพรวมมขีวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก เรยีงตามลําดบั ดงัน้ี ด้าน

ความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติงาน ด้านความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ด้านความร่วมมือร่วมใจในการ

ปฏบิตังิานและดา้นความเชือ่มัน่ศรทัธาต่อองคก์ร  
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

ประชากร 

 ประชากรที่ทําการวจิยัครัง้น้ี  คอื ขา้ราชการทหารที่ปฏบิตัหิน้าที่ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง แบ่งเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัร 32 คน และนายทหารชัน้ประทวน 222 คน โดยมีจํานวน

ทัง้หมด 254 คน โดยผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มลูจากประชากรทัง้หมด 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่   

 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) จาํนวน 9 ขอ้ 

 สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผูนํ้า มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating 

scale) 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ 

 สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ย

อภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 50 ขอ้  
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  

 1. ศกึษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎ ีหลกัการ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาวะผูนํ้า ขวญั

และกําลงัใจในการปฏบิตังิานขา้ราชการทหาร รวมทัง้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

ตลอดจนนําแบบวดัทีม่นีกัวชิาการต่าง ๆ ศกึษาไวม้าใชส้รา้งเป็นแบบสอบถาม 

 2.  สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและกรอบแนวคดิทีไ่ดก้ําหนดไว ้

แลว้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และนําขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีป่รกึษามา

แกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสม และเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

  2.1 พ.ท.วชัรพงษ์ กา้นลาํภ ูตาํแหน่งงาน ผูบ้งัคบักองพนัทหารชา่งที ่401 กองพลพฒันาที ่4 



  2.2 ดร.เอกรกัษ์ ปาร์มวงศ์ ตําแหน่งงาน กระบวนกร – วิทยากรอิสระ ด้านสื่อสารและ

พฒันาองคก์ร 

  2.3 ดร.วีรนิยาอร เหลืองบริบูรณ์ ตําแหน่งงาน ที่ปรึกษา - วิทยากรอิสระ ด้านส่งเสรมิ

นวตักรรม และพฒันาองคก์ร 

 3. ผูว้จิยัวเิคราะห์หาความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาและภาษาได้ค่า IOC (Index of Item objective 

Congruence: IOC) โดยแต่ละขอ้มคี่าเฉลีย่อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.957 ซึง่ถอื

เป็นทีย่อมรบัได ้

 4. นําแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มขา้ราชการ

ทหารทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มประชากร จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) (ยุทธ 

ไกยวรรณ์, 2561) โดยใชค้่าสมัประสทิธิ ์อลัฟาของครอนบาค (α-Coefficient) โดยกําหนดเกณฑค์วามเหมาะสม

อยู่ทีร่ะดบัสูงกว่า 0.70 ขึน้ไป ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผูนํ้า ไดค้่า α-Coefficient 

เท่ากบั 0.836 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน ได้ค่า α-Coefficient เท่ากบั 

0.936 และโดยรวมทัง้ฉบบั ไดค้า่ α-Coefficient เทา่กบั 0.908 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1. ผูว้จิยัดาํเนินการขอหนงัสอืเพือ่ความอนุเคราะหแ์ละแนะนําตวัผูว้จิยั จากหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ 

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสงขลา ถงึผูบ้งัคบักองพนั

ทหารชา่งที ่401 กองพลพฒันาที ่4 เพือ่ขอความรว่มมอืและขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 2. ผูว้จิยัดําเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บัขา้ราชการทหารทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยเป็นนายทหารชัน้สญัญาบตัร และนายทหารชัน้ประทวน จํานวน 254 ชุด พรอ้มทัง้รอ

รบัแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง 
 

การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 

 1. คา่ความถี ่และคา่รอ้ยละ ใชว้เิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2. ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ใชว้เิคราะหป์ระเมนิภาวะผูนํ้า และขวญัและกําลงัใจใน

การปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

 3. การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู เพือ่วเิคราะหอ์ทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อขวญัและ

กาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  ประชากรส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 20-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 52.75 โดยมสีถานภาพสมรส คดิ

เป็นรอ้ยละ 49.61 ซึง่มกีารศกึษาระดบัอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ คดิเป็นรอ้ยละ 64.57  มอีายรุาชการตํ่า

กว่า 10 ปี คดิเป็นร้อยละ 56.30 ซึ่งมรีะดบัเงนิเดอืน 10,000-20,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 50.79 โดย

สว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพทุธ คดิเป็นรอ้ยละ 88.58 และมภีมูลิาํเนาอยูใ่นภาคใต ้คดิเป็นรอ้ยละ 70.88  



 2. ประชากรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผูนํ้าของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.19) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่

สงูสุด คอื ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า ( X = 4.30) รองลงมา คอื ดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ ( X = 4.18) ดา้น

ผูนํ้าแบบมสีว่นรว่ม ( X = 4.17) และดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน ( X = 4.12) 

 3. ประชากรมรีะดบัขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.08) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่

สงูสุด คอื ดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิ ( X = 4.19) รองลงมาคอื ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนใน

ด้านต่างๆ ( X = 4.16) ด้านความมัน่คงในอาชพี ( X = 4.13) ด้านความพงึพอใจในหน่วยงาน ( X = 4.11) 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (X = 4.10) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน 

( X = 4.09) ด้านโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ ( X = 4.06) ด้านความปลอดภยั ( X = 4.05) 

ดา้นรายได ้คา่ตอบแทน และสวสัดกิาร ( X = 4.04) และดา้นความยตุธิรรมในหน่วยงาน ( X = 3.90) 
 

 4.  อทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ใน

คา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 

อทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง (N=254) 

ภาวะผูนํ้า 

ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน 

รายได ้ สภาพ 

แวดลอ้ม 

ความ 

สมัพนัธ ์

ความ 

มัน่คง 

โอกาส ความ

รว่มมอื 

ความ

ยุตธิรรม 

ความ

ปลอดภยั 

การไดร้บั

สนบัสนุน 

ความพงึ

พอใจ 

โดยรวม 

Constant .302 .316 .240 .697 .417 .866 .169 .336 .532 .603 .414 

ดา้นผูนํ้าแบบ

สนบัสนุน (X1) 

.216* .217** .115 .234* .326** .037 .336** .131 .174* .170 .188* 

ดา้นผูนํ้าแบบมุง่เน้น

ความสาํเรจ็ (X2) 

.402** .529** .553** .559** .541** .447** .523** .425** .394** .471** .484** 

ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า (X3) .248* .168* .069 .166 .067 .339** .105 .251* .231** .096 .153* 

ดา้นผูนํ้าแบบมสีว่น

รว่ม (X4) 

.026 .011 .184 .137 .060 .038 .227 .076 .064 .101 .051 

F Test 71.161 116.386 94.138 68.129 77.258 65.618 87.032 70.023 97.654 71.306 132.262 

R2 .533   .652   .602   .523   .554   .716 .764 .529   .611   .534   .680   

Adjusted R2 .526   .646   .596   .515   .547   .513   .583   .522   .604 .526   .675   

*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืคา่ B คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ) 
 

  จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผูนํ้าดา้นผูนํ้าแบบมุง่เน้นความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน และ

ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.0 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

  สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .414+.484X2 +.188X1+.153X3  

  หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 



  1) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบสนับสนุน และด้านผูนํ้าแบบชี้นํา 

ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นรายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดกิารของขา้ราชการทหาร 

ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้รอ้ยละ 53.3 ซึ่งสามารถ

เขยีนสมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .302+.402X2 +.216X1+.248X3 

  2) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน และดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สง่ผลต่อ 

ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 65.2 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .316+.529X2 +.217X1+.168X3 

  3) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้น

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 60.2 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .240+.553X2 

  4) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ และด้านผู้นําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อขวญัและ

กําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในอาชพีของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 52.3 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .697+.559X2 +.234X1 

  5) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ และด้านผู้นําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อขวญัและ

กําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีข่องขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยั

บรริกัษ ์จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 55.4 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี 

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .417+.541X2 +.326X1 

  6) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ และดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจ

ในการปฏบิตังิานดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.3 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .866+.447X2 +.339X3 

  7) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ และดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน สง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจ

ในการปฏบิตังิานดา้นความยุตธิรรมในหน่วยงานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 58.3 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .169+.523X2 +.336X1 

  8) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ และดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจ

ในการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถ

อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 52.9 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .336+.425X2 +.251X3 



  9) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า และดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน สง่ผลต่อ 

ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานด้านการได้รบัความสนับสนุนในด้านต่างๆ ของขา้ราชการทหาร ในค่าย

อภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีิทธพิล ได้ร้อยละ 61.1 ซึ่งสามารถเขยีน

สมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .532+.394X2 +.231X3+.174X1 

  10) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสาํเรจ็ ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้น

ความพงึพอใจในหน่วยงานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิาย

ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 53.4 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงัน้ี  

   สมการถดถอยในรปูคะแนนดบิ = .603+.471X2 

 

อภิปรายผล 
 

 1. ประชากรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อภาวะผูนํ้าของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สอดคลอ้งกบั

คาํกล่าวทีว่่า การทาํใหค้นไปในทศิทางหน่ึงๆ ทีไ่ม่ใช่ทศิทางตรงกนัขา้ม หรอืภาวะผูนํ้า คอื ความสามารถ

ในการนําคนใหท้าํอะไรกต็ามทัง้ทีช่อบทําและไม่ชอบทาํ อย่างไรกต็ามภาวะผูนํ้าเกดิขึน้ระหว่างคนโดย

เกีย่วขอ้งกบัการใชอ้ทิธพิลชกันําและถูกใชไ้ปเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ภาวะผูนํ้าจงึเป็นทัง้กระบวนการ 

และคุณสมบตั ิในดา้นกระบวนการเน้นถงึสิง่ทีผู่นํ้าปฏบิตัเิพือ่ชกันํากลุ่ม สว่นดา้นคุณสมบตัเิป็นลกัษณะ

ต่างๆ ทีเ่ป็นของบคุคลทีร่บัรูว้า่เป็นผูนํ้าหรอืผูช้ีนํ้า สว่นดา้นผูนํ้าแบบมุง่เน้นความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบมี

สว่นร่วม และดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสอดคลอ้งกบัการศกึษาของศริพิร นาทนัร ิ

(2562) ศกึษาภาวะผูนํ้าทีส่่งผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของบุคลากร สํานักงานเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ความคดิเหน็เกี่ยวกบัรูปแบบภาวะผู้นํา ด้านผู้นําแบบมุ่งเน้น

ความสาํเรจ็ ดา้นผูนํ้าแบบมสีว่นรว่ม และดา้นผูนํ้าแบบสนบัสนุน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ประชากรมรีะดบัขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด 

คอื ดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศรนัยภ์ทัร ์หลายชัน้ (2561) ศกึษา

ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการตํารวจ สงักดักองกํากบัการ 1 กองบงัคบัการฝึกพเิศษ 

จงัหวดัเพชรบุร ีผลการศกึษา พบวา่  ขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการตาํรวจ สงักดักอง

กํากบัการ 1 กองบงัคบัการฝึกพเิศษ จงัหวดัเพชรบุร ีด้านความร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตังิาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว

ทีว่่า การรบัรูก้ารสนบัสนุนจากองคก์ร เป็นความรูส้กึทีม่ตี่อองคก์รจากประสบการณ์ว่า องคก์รใหค้วามสาํคญั

กบับุคลากร เพื่อตอบแทนในความตัง้ใจปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์รอย่างเตม็ที ่

ทาํใหพ้นกังานมรีะดบัความคดิเหน็ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัมาก ดา้นความมัน่คง

ในอาชพี สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสทิธศิกัดิ ์สทิธกุิล (2560) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบั



ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการชัน้ประทวน ศูนยฝึ์กทหารใหม่ กรมยุทธศกึษาทหารเรอื 

ผลการศกึษา พบว่า ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการชัน้ประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ 

กรมยุทธศกึษาทหารเรอื ดา้นความรูส้กึมัน่คงในอาชพีการงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นความพงึพอใจ

ในหน่วยงาน สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเทยีนชยั แถมสุข (2558) ศกึษาขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของอาสาสมคัรรกัษาดนิแดนจงัหวดัอุทยัธานี ผลการศกึษา พบว่า ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของอาสาสมคัรรกัษาดนิแดน จงัหวดัอุทยัธานี ดา้นความพอใจในในสถานทีท่ํางาน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ต้บงัคบับญัชา สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ

ขจรศกัดิ ์สุขคาํม ี(2557) ศกึษาขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการกรมราชทณัฑใ์นจงัหวดั

พระนครศรอียุธยา ผลการศกึษา พบว่า ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการกรมราชทณัฑ ์

ในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้าน

สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบัการศึกษาของยุทธนา ศรีดี (2559) ศึกษาขวญัและ

กําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการตํารวจ กองกํากบัการสบืสวนตํารวจภูธร จงัหวดัมหาสารคาม 

ผลการวจิยั พบว่า ระดบัขวญักําลงัใจในการปฏิบตังิานของขา้ราชการตํารวจ กองกํากบัการสบืสวน 

ตํารวจภูธรจงัหวดัมหาสารคาม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้าน

โอกาสความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที ่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสมบตั ิปัญญาจริพงศ ์(2556) ศกึษา

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของกาํลงัพลชัน้ประทวน พลทหาร และอาสาสมคัร ในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน

ของกองบญัชาการป้องกนัชายแดนจนัทบุร ีและตราด ผลการศกึษา พบว่า ขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน

ของกาํลงัพลชัน้ประทวน พลทหารและอาสาสมคัรในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของกองบญัชาการป้องกนัชายแดน

จนัทบุร ีและตราด ดา้นความกา้วหน้าในอาชพี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นความปลอดภยั สอดคลอ้ง

กบัการศกึษาของพงษ์พสิฐิ ประเสรฐิ (2562) ปัจจยัที่ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของ

ขา้ราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศกึษา พบว่า ระดบัขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบตังิานของขา้ราชการตํารวจ สถานีตํารวจ ภูธรปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ด้านความมัน่คง

ปลอดภยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นรายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดกิาร สอดคลอ้งกบัการศกึษา

ของปรชัญา นงคพ์รมมา (2560) ศกึษาขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการตํารวจ สงักดั

กองบงัคบัการตาํรวจสนัตบิาล 1 กองบญัชาการตาํรวจสนัตบิาล สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิผลการศกึษา 

พบวา่ ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการตาํรวจ สงักดักองบงัคบัการตาํรวจสนัตบิาล 1 

กองบญัชาการตํารวจสนัตบิาล สาํนักงานตํารวจแห่งชาต ิดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก และด้านความยุตธิรรมในหน่วยงาน สอดคล้องกบัการศกึษของชณิตา บุเงนิ (2564) 

ศกึษาขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของพนกังานสว่นตาํบล ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศกึษา พบวา่ ระดบัขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏบิตังิานของพนักงานส่วนตําบล ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลใน

เขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นความยตุธิรรมในหน่วยงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

 



 4. อทิธพิลของภาวะผูนํ้าทีส่่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ใน

คา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง  

  ภาวะผู้นําด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบสนับสนุน และด้านผู้นําแบบชี้นํา 

ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดย

สามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 68.0 พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

  1) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบสนับสนุน และด้านผู้นําแบบชี้นํา 

ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นรายได ้ค่าตอบแทน และสวสัดกิารของขา้ราชการทหาร 

ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 53.3 ทัง้น้ีเน่ืองจาก

ผู้บังคับบัญชามีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความกา้วหน้าในวชิาชพี และผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูก้าํหนดระเบยีบต่างๆ ใหบุ้คลากรมหีน้าทีป่ฏบิตัติาม ซึง่

ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ของ

ขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  2) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบสนับสนุน และด้านผู้นําแบบชี้นํา 

สง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ใน

ค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 65.2 ทัง้น้ีเน่ืองจาก

ผู้บังคับบัญชามีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความกา้วหน้าในวชิาชพี และผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูก้าํหนดระเบยีบต่างๆ ใหบุ้คลากรมหีน้าทีป่ฏบิตัติาม ซึง่

ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน ของ

ขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  3) ภาวะด้านผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชาของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 60.2 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชามกีาร

พฒันาประสทิธิภาพของงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงานด้าน

ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บงัคบับญัชา และผู้ใต้บงัคบับญัชาของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง 

  4) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ และด้านผู้นําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อขวญัและ

กําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในอาชพีของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 52.3 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชามกีารพฒันาประสทิธภิาพ

ของงานใหด้ขีึน้อยา่งต่อเน่ือง และผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมคีวามกา้วหน้าในวชิาชพี สง่ผลต่อ

ขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  5) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ และด้านผู้นําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อขวญัและ

กําลงัใจในการปฏบิตังิานดา้นโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าทีข่องขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยั

บรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้ร้อยละ 55.4 ทัง้น้ีเน่ืองจากผู้บงัคบั 

บญัชามกีารพฒันาประสทิธภิาพของงานใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง และผูบ้งัคบั บญัชาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมี



ความกา้วหน้าในวชิาชพี สง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในตาํแหน่ง

หน้าที ่ของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  6) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุง่เน้นความสาํเรจ็ และดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สง่ผลต่อขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบตัิงานด้านความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั

พทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 51.3 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชามกีารพฒันา

ประสทิธภิาพของงานใหด้ขีึน้อยา่งต่อเน่ือง และผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูก้าํหนดระเบยีบต่าง  ๆใหบุ้คลากรมหีน้าที่

ปฏบิตัติาม ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิของขา้ราชการ

ทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  7) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผู้นําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อขวญัและ

กําลงัใจในการปฏิบตัิงานด้านความยุติธรรมในหน่วยงานของข้าราชการทหาร ในค่ายอภยับริรกัษ์ 

จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 58.3 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชามกีาร

พฒันาประสทิธภิาพของงานใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง และผูบ้งัคบั บญัชาสนับสนุนใหบุ้คลากรมคีวามกา้วหน้า

ในวชิาชพี สง่ผลตอ่ขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความยตุธิรรมในหน่วยงาน ของขา้ราชการทหาร 

ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  8) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุง่เน้นความสาํเรจ็ และดา้นผูนํ้าแบบชีนํ้า สง่ผลต่อขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถ

อธบิายระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 52.9 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาม ีการพฒันาประสทิธภิาพของ

งานใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง และผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูก้ําหนดระเบยีบต่างๆ ใหบุ้คลากรมหีน้าทีป่ฏบิตัติาม 

สง่ผลต่อขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความปลอดภยั ของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ 

จงัหวดัพทัลงุ 

  9) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบชี้นํา และด้านผู้นําแบบสนับสนุน 

ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานด้านการได้รบัความสนับสนุนในด้านต่างๆของขา้ราชการ

ทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิล ได้รอ้ยละ 61.1 ทัง้น้ี

เน่ืองจากผู้บงัคบับญัชาม ีการพฒันาประสทิธภิาพของงานให้ดขีึน้อย่างต่อเน่ือง ผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้

กําหนดระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรมีหน้าที่ปฏิบัติตาม และผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้าในวชิาชพี ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิาน ด้านการได้รบัความสนับสนุนใน

ดา้นต่างๆ ของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

  10) ภาวะดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานด้าน

ความพงึพอใจในหน่วยงานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง โดยสามารถอธบิาย

ระดบัการมอีทิธพิล ไดร้อ้ยละ 53.4 ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาม ีการพฒันาประสทิธภิาพของงานใหด้ี

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตัิงาน ด้านความพึงพอใจในหน่วยงาน ของ

ขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 
 

  



ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 

 ความคดิเหน็ต่อภาวะผูนํ้าของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

 1. ด้านผู้นําแบบชี้นํา ผู้บังคับบัญชาต้องฝึกตนเองให้มีภาวะผู้นําที่โน้มน้าวให้ผู้ร่วมงาน

ปฏบิตังิานใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 2. ดา้นผูนํ้าแบบมุ่งเน้นความสําเรจ็ ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องเป็นผูนํ้าแบบมุ่งผลสําเรจ็ ไปพรอ้มๆ 

กบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบควบคูก่นัไป 

 3. ด้านผู้นําแบบมสี่วนร่วม ผู้บงัคบับญัชาจะต้องยอมมคีวามเสยีสละ เพื่อผลประโยชน์ของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก่อนเป็นลาํดบัแรก 

 4. ด้านผู้นําแบบสนับสนุน ผู้บังคับบัญชาจะต้องหมัน่สอบถามถึงความต้องการของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 

 ระดบัขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในคา่ยอภยับรริกัษ์ จงัหวดัพทัลุง 

 1. ดา้นความร่วมมอืร่วมใจของสมาชกิ การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ภีายในหน่วยงานจะทําใหเ้กดิ

ความสามคัคแีละมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซึง่การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดขีองบุคคลนัน้จะตอ้งมี

ความจรงิใจต่อกนั มกีารรว่มมอืชว่ยเหลอืในกจิการต่าง ๆ รบัฟังความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  

 2. ดา้นการไดร้บัความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเอาใจใสต่่อสภาพความเป็นอยู่

ของบุคลากร เพราะองคก์รทีด่เีป็นปัจจยัสําคญัทีจ่ะรกัษาพนักงานเก่าใหอ้ยู่กบัองคก์รไปนานๆ หรอืเป็น

การสรา้งเสน่หด์งึดดูคนเก่งภายนอกใหม้าสนใจ 

 3. ดา้นความมัน่คงในอาชพี หน่วยงานควรปลูกฝังใหบุ้คลากรมคีวามรกั และผกูพนัเพือ่ใหค้งอยู่

กบัหน่วยงานไปตราบนานเทา่นาน 

 4. ดา้นความพงึพอใจในหน่วยงาน หน่วยงานของทา่นมกีารนําเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พือ่

ชว่ยใหส้ามารถปฏบิตังิานไดส้ะดวก และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 5. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นบุคคล

ทีม่คีวามพรอ้ม และสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไดต้ลอดเวลา  

 6. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน หน่วยงานต้องมกีารจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์สาํหรบัปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเพยีงพอ  

 7. ดา้นโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที ่ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมกีารแต่งตัง้ โยกยา้ยบุคลากร

อยา่งเป็นธรรม  

 8. ดา้นความปลอดภยั หน่วยงานตอ้งสามารถใหค้วามคุม้ครองความปลอดภยัใหก้บับุคลากรระหว่าง

การปฏบิตังิาน 

 9. ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ หน่วยงานควรมีการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับ

บุคลากรทีม่คีวามเพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในแต่ละวนั 



 10. ดา้นความยุตธิรรมใน ผูบ้งัคบับญัชาควรพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยความโปรง่ใส 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาขวญัและกําลงัใจในการปฏบิตังิานของขา้ราชการทหาร ในค่ายอภยับรริกัษ์ จงัหวดั 

พทัลุง โดยการวจิยัเชงิคุณภาพเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากยิง่ขึน้ 

 2. การศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาภาวะผู้นําในรูปแบบอื่นๆ ที่เสรมิสรา้งขวญั และกําลงัใจใน 

การปฏบิตังิาน เช่น ศกึษาผูนํ้าตามลกัษณะการบรหิารงาน ประกอบดว้ย ผูนํ้าแบบเผดจ็การ ผูนํ้าแบบ

ประชาธปิไตย ผูนํ้าแบบเสร ีเป็นตน้ เพื่อใหท้ราบถงึความหลากหลายของผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อขวญัและกําลงัใจ

ในการปฏบิตังิานของกาํลงัพล 
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