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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําของข้าราชการทหาร ใน
ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ใน
ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง และ 3) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและกําลังใจใน การ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง ประชากรเป็ นข้าราชการทหารที่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง จํานวน 254 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า ประชากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัย
บริรกั ษ์ จังหวัดพัท ลุง โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา รองลงมา คือ ด้านผูน้ ําแบบมุง่ เน้นความสําเร็จ และด้านผูน้ ําแบบมี
ส่วนร่วม ส่วนด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ ด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น โดยประชากรมีระดับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก รองลงมา
คือ ด้านการได้รบั ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ด้านความมันคงในอาชี
่
พ ด้านความพึงพอใจในหน่วยงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน ด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ ด้านความปลอดภัย และด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ส่วน
ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ตํ่าสุด คือ ด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงาน นอกจากนี้ยงั พบว่า ภาวะผูน้ ําด้านผูน้ ําแบบ
มุง่ เน้นความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น และด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.0
คําสําคัญ : ภาวะผูน้ ํา, ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน, ข้าราชการทหาร
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.
Key Words : Leadership, Morale at work, Military officer
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การทีห่ น่วยทหารจะยังคงความเป็ นหน่วยทหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ
ด้านควบคู่กนั ไม่ว่าจะเป็ นตัง้ แต่ในระดับผูบ้ งั คับบัญชา ไปจนถึงระดับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนสุดท้าย และ
ต้องมีการสร้างค่านิยมแบบธรรมเนียมในการปฏิบตั งิ านทีด่ แี ละเหมาะสมขึน้ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีภาวะผูน้ ํา
ซึง่ มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อองค์การ ผูน้ ําเป็ นผูข้ บั เคลื่อนองค์การให้คงอยู่และมีการพัฒนาไปในทิศทาง
ต่างๆ ได้ โดยได้รบั การตอบสนองจากผูต้ าม ความสามารถของผูน้ ํ ามักเป็ นเครื่องบ่งชี้ถงึ ความสําเร็จ
หรือล้มเหลวขององค์การ สําหรับในหน่วยทหารนัน้ ได้ให้ความสําคัญกับภาวะผูน้ ํามาอย่างยาวนาน และ
ได้มหี ลักสูตรการปลูกฝั งความเป็ นผูน้ ําหน่วยในทุกระดับ (ชิตวัจน์ บุรมั ยากร, 2561)
ขวัญและกําลังใจทีด่ เี ป็ นสิง่ สําคัญในการบริหารงานอย่างยิง่ เพราะขวัญและกําลังใจดีย่อมก่อให้
เกิดการเพิม่ ศักยภาพให้สงู ขึน้ กําลังใจจึงเป็ นหัวใจของการบริหารงาน องค์กรใดทีม่ บี ุคคลทีม่ ขี วัญและกําลังใจ
ดีกย็ ่อมสามารถสร้างผลงานทีม่ คี ุณภาพให้กบั หน่วยงานได้ ขวัญและกําลังใจยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการทํางาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ทําให้บุคลากรมีระเบียบวินัย ยอมรับและปฏิบตั ติ ามกฎกติกา
ขององค์กร มีความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายขององค์กร มีความคิดริเริม่ ทีจ่ ะพัฒนากิจการงานให้ดขี น้ึ มีความเชื่อมัน่
และภักดีต่อองค์กรและจะทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งสามารถฟั นฝ่ าอุปสรรคในยามคับขันได้ (พัชรี คงดี,
2556) ดังนัน้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึ มีความจําเป็ นต้องเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรใน
องค์กร เพราะขวัญและกําลังใจมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน คนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถดี แต่ถา้ ขวัญ
และกําลังใจไม่ดี ก็จะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงมีความจําเป็ นทีผ่ นู้ ําควรให้ความสําคัญ
ถึงคุณค่าของจิตใจของสมาชิกภายในองค์กรหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิด ขึน้ ทัง้ เป็ นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยให้ความสําคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลมากขึน้ (ศิรภิ ทั ร ดุษฎีววิ ฒ
ั น์, 2555)

ดังนัน้ การพัฒนาภาวะผูน้ ําทีเ่ หมาะสมกับบทบาทหน้าที่ จัดเป็ นความสําคัญสําหรับบุคลากรใน
แต่ละหน่วยงาน เพือ่ ให้ได้ทหารมีคุณภาพ มีศกั ยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจนําพาองค์กรสูค่ วามสําเร็จ
ทัง้ ในระดับผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูป้ ฏิบตั งิ าน จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ ํ าทีส่ ่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร
ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง ซึง่ ข้อค้นพบจากกระบวนการวิจยั และพัฒนา จะนํามาซึง่ การบริหารบุคคล
และส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง
3. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
ทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ภาวะผูน้ ํ าด้านผูน้ ําแบบชี้นํา ด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น ด้านผูน้ ําแบบมีส่วนร่วม และด้านผูน้ ําแบบ
มุ่งเน้นความสําเร็จ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษามุ่งเน้นเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยศึกษาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผูน้ ํา ประกอบด้วย ด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น ด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้น
ความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา และด้านผูน้ ําแบบมีสว่ นร่วม
1.2 ตัวแปรตาม คือ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัย
บริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั งิ าน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านความมันคงในอาชี
่
พ ด้าน
โอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ ด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงาน
ด้านความปลอดภัย ด้านการได้รบั ความสนับสนุนในด้านต่างๆ และด้านความพึงพอใจในหน่วยงาน
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีท่ าํ การวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัท ลุง แบ่งเป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัต ร 32 คน และนายทหารชัน้ ประทวน 222 คน โดยมีจํานวน
ทัง้ หมด 254 คน

3. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการทําวิจยั เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูน้ ํา
House & Mitchell (1974 อ้างถึงใน อุมาวดี วัฒนะนุ กุล, 2560) แบ่งพฤติกรรมผูน้ ําออกเป็ น 4 แบบ
ดังนี้ 1) ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา หมายถึง ผูน้ ําทีค่ อยกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการทํางาน 2) ด้าน
ผูน้ ําแบบสนับสนุ น หมายถึง ผูน้ ํ าทีค่ อยเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผูต้ าม ผูน้ ําแบบนี้จะคอยส่งเสริมความคิด
ริเริม่ และพยายามสร้างโอกาสต่างๆ ให้แก่ผูต้ ามผูน้ ํ าจะพยายามสร้างความสัมพันธ์อนั ดี 3) ด้านผูน้ ํา
แบบมีสว่ นร่วม หมายถึง ผูน้ ําทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผตู้ ามมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ประกอบการตัดสินใจ ผู้นํามักรับฟั ง และปรึกษาหารือกับผู้ตามเสมอ และ 4) ด้านผู้นําแบบมุ่งเน้ น
ความสําเร็จ หมายถึง ผูน้ ําทีต่ งั ้ เป้ าหมายและมาตรฐานการทํางานไว้สงู พยายามปรับปรุงการทํางานให้
ดีขน้ึ เรือ่ ยๆ ผูน้ ําพยายามกระตุน้ และจูงใจให้ผตู้ ามปฏิบตั งิ านให้ถงึ มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจ
สมิต สัชฌุกร (2561) กล่าวว่า องค์ประกอบของสิง่ จูงใจที่องค์กรนัน้ มีอยู่ ถ้าองค์กรมีปัจจัยที่
เป็ นเครื่องจูงใจมาก บุคคลในองค์กรนัน้ ย่อมเกิดขวัญกําลังใจในการทํางานมาก ประกอบด้วย 10 ด้า น
ดังต่อไปนี้ 1) ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ าน 2) ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 3) ด้านความ
ร่วมมือร่วมใจของสมาชิก 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา 5) ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ 6) ด้านความมันคงในอาชี
่
พ 7) ด้านการได้รบั ความสนับสนุ นในด้านต่างๆ 8)
ด้านความพึงพอใจในหน่วยงาน 9) ด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงาน 10) ด้านความปลอดภัย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สมบัติ ปั ญ ญาจิร พงศ์ (2556) ศึก ษาขวัญ และกํ า ลัง ใจในการปฏิบ ัติง านของกํ า ลัง พลชัน้
ประทวน พลทหาร และอาสาสมัคร ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของกองบัญชาการป้ องกันชายแดนจันทบุรี และ
ตราด ผลการศึกษา พบว่า 1) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของกําลังพลชัน้ ประทวน พลทหารและ
อาสาสมัครในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของกองบัญชาการป้ องกันชายแดนจันทบุรี และตราด โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้ าในอาชีพ ด้านสภาพการทํางานและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมงาน ด้านการยอมรับในการทํางานและความมันคง
่
และด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วย อยูใ่ นระดับมาก
เทียนชัย แถมสุข (2558) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครรักษา
ดินแดนจังหวัดอุทยั ธานี ผลการศึกษา พบว่า 1) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครรักษา
ดินแดน จังหวัดอุทยั ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับได้ ดังนี้ ด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน

ด้านความตัง้ ใจ ทีจ่ ะร่วมมือกันทํางานเพื่อต่อสูอ้ ุปสรรคต่างๆ ด้านความเชื่อมันในองค์
่
การทีต่ นทํางาน
และด้านความพอใจในในสถานทีท่ ํางาน 2) ผลการเปรียบเทียบขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของ
อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุทยั ธานี จําแนกตามคุณลักษณะของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
พบว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวม
แตกต่างกัน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีเ พศ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบ ตั ิงาน
แตกต่างกัน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ศรันย์ภัท ร์ หลายชัน้ (2561) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบ ตั ิงานของข้าราชการ
ตํารวจ สังกัดกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบว่า 1) ขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ สังกัดกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ จังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวมมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังนี้ ด้าน
ความมุ่ ง มันในการปฏิ
่
บ ัติง าน ด้า นความจงรัก ภัก ดีต่ อ หน่ ว ยงาน ด้า นความร่ ว มมือ ร่ ว มใจในการ
ปฏิบตั งิ านและด้านความเชือ่ มันศรั
่ ทธาต่อองค์กร
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากร
ประชากรที่ทําการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการทหารที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัท ลุง แบ่งเป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัต ร 32 คน และนายทหารชัน้ ประทวน 222 คน โดยมีจํานวน
ทัง้ หมด 254 คน โดยผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลจากประชากรทัง้ หมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ํา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่าย
อภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 50 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับภาวะผูน้ ํา ขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบตั งิ านข้าราชการทหาร รวมทัง้ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนนําแบบวัดทีม่ นี กั วิชาการต่าง ๆ ศึกษาไว้มาใช้สร้างเป็ นแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกรอบแนวคิดทีไ่ ด้กําหนดไว้
แล้วเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนําข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทป่ี รึกษามา
แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม และเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
2.1 พ.ท.วัชรพงษ์ ก้านลําภู ตําแหน่งงาน ผูบ้ งั คับกองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4

2.2 ดร.เอกรักษ์ ปาร์มวงศ์ ตําแหน่ งงาน กระบวนกร – วิท ยากรอิสระ ด้านสื่อสารและ
พัฒนาองค์กร
2.3 ดร.วีรนิ ยาอร เหลืองบริบูรณ์ ตําแหน่ งงาน ที่ปรึกษา - วิท ยากรอิสระ ด้านส่งเสริม
นวัตกรรม และพัฒนาองค์กร
3. ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาได้ค่า IOC (Index of Item objective
Congruence: IOC) โดยแต่ละข้อมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 โดยรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.957 ซึง่ ถือ
เป็ นทีย่ อมรับได้
4. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มข้าราชการ
ทหารทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากร จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) (ยุทธ
ไกยวรรณ์, 2561) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์ อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) โดยกําหนดเกณฑ์ความเหมาะสม
อยู่ทร่ี ะดับสูงกว่า 0.70 ขึน้ ไป ซึ่งผลการทดสอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ ํา ได้ค่า α-Coefficient
เท่ากับ 0.836 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ได้ค่า α-Coefficient เท่ากับ
0.936 และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้คา่ α-Coefficient เท่ากับ 0.908
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการขอหนังสือเพือ่ ความอนุเคราะห์และแนะนําตัวผูว้ จิ ยั จากหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ถึงผูบ้ งั คับกองพัน
ทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 เพือ่ ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั ข้าราชการทหารทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยเป็ นนายทหารชัน้ สัญญาบัตร และนายทหารชัน้ ประทวน จํานวน 254 ชุด พร้อมทัง้ รอ
รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้
1. ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้วเิ คราะห์ประเมินภาวะผูน้ ํา และขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
3. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู เพือ่ วิเคราะห์อทิ ธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
ผลการวิ จยั
1. ประชากรส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 52.75 โดยมีสถานภาพสมรส คิด
เป็ นร้อยละ 49.61 ซึง่ มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 64.57 มีอายุราชการตํ่า
กว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 56.30 ซึ่งมีระดับเงินเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 50.79 โดย
ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ คิดเป็ นร้อยละ 88.58 และมีภมู ลิ าํ เนาอยูใ่ นภาคใต้ คิดเป็ นร้อยละ 70.88

2. ประชากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ( X = 4.30) รองลงมา คือ ด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ( X = 4.18) ด้าน
ผูน้ ําแบบมีสว่ นร่วม ( X = 4.17) และด้านผูน้ ําแบบสนับสนุน ( X = 4.12)
3. ประชากรมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ( X = 4.19) รองลงมาคือ ด้านการได้รบั ความสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ ( X = 4.16) ด้านความมันคงในอาชี
่
พ ( X = 4.13) ด้านความพึงพอใจในหน่ วยงาน ( X = 4.11)
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ( X = 4.10) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน
( X = 4.09) ด้านโอกาสความก้าวหน้ าในตําแหน่ งหน้ าที่ ( X = 4.06) ด้านความปลอดภัย ( X = 4.05)
ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ( X = 4.04) และด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงาน ( X = 3.90)
4. อิทธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ใน
ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง ดังตาราง 1
ตาราง 1
อิทธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง (N=254)
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ภาวะผูน้ ํา
รายได้ สภาพ
ความ ความ โอกาส ความ
ความ
ความ การได้รบั ความพึง
แวดล้อม สัมพันธ์ มันคง
่
ร่วมมือ ยุตธิ รรม ปลอดภัย สนับสนุน พอใจ
Constant
.302
.316
.240
.697
.417
.866
.169
.336
.532
.603
ด้านผูน้ ําแบบ
.115
.037
.131
.170
.216* .217**
.234* .326**
.336**
.174*
สนับสนุน (X1)
ด้านผูน้ ําแบบมุง่ เน้น .402** .529** .553** .559** .541** .447**
.523**
.425**
.394**
.471**
ความสําเร็จ (X2)
ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา (X3) .248*
.069
.166
.067
.105
.096
.168*
.339**
.251*
.231**
ด้านผูน้ ําแบบมีสว่ น
.026
.011
.184
.137
.060
.038
.227
.076
.064
.101
ร่วม (X4)
71.161 116.386 94.138 68.129 77.258 65.618 87.032
70.023
97.654
71.306
F Test
2
.533
.652
.602
.523
.554
.716
.764
.529
.611
.534
R
2
.526
.646
.596
.515
.547
.513
.583
.522
.604
.526
Adjusted R

*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)
์

จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผูน้ ําด้านผูน้ ําแบบมุง่ เน้นความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบสนับสนุน และ
ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.0 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .414+.484X2 +.188X1+.153X3
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า

โดยรวม
.414
.188*
.484**
.153*
.051
132.262
.680
.675

1) ภาวะด้านผูน้ ํ าแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผูน้ ํ าแบบสนับสนุ น และด้านผูน้ ํ าแบบชี้นํา
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการของข้าราชการทหาร
ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 53.3 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .302+.402X2 +.216X1+.248X3
2) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบสนับสนุน และด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 65.2 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .316+.529X2 +.217X1+.168X3
3) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 60.2 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .240+.553X2
4) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผู้นําแบบสนับสนุ น ส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงในอาชี
่
พของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 52.3 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .697+.559X2 +.234X1
5) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผู้นําแบบสนับสนุ น ส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าทีข่ องข้าราชการทหาร ในค่ายอภัย
บริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 55.4 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .417+.541X2 +.326X1
6) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.3 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .866+.447X2 +.339X3
7) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผูน้ ําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงานของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 58.3 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .169+.523X2 +.336X1
8) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 52.9 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .336+.425X2 +.251X3

9) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา และด้านผูน้ ําแบบสนับสนุน ส่งผลต่อ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านการได้รบั ความสนับสนุ นในด้านต่างๆ ของข้าราชการทหาร ในค่าย
อภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพล ได้ร้อยละ 61.1 ซึ่งสามารถเขียน
สมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .532+.394X2 +.231X3+.174X1
10) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้าน
ความพึงพอใจในหน่ วยงานของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 53.4 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = .603+.471X2
อภิ ปรายผล
1. ประชากรมีระดับความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา สอดคล้องกับ
คํากล่าวทีว่ ่า การทําให้คนไปในทิศทางหนึ่งๆ ทีไ่ ม่ใช่ทศิ ทางตรงกันข้าม หรือภาวะผูน้ ํา คือ ความสามารถ
ในการนําคนให้ทาํ อะไรก็ตามทัง้ ทีช่ อบทําและไม่ชอบทํา อย่างไรก็ตามภาวะผูน้ ําเกิดขึน้ ระหว่างคนโดย
เกีย่ วข้องกับการใช้อทิ ธิพลชักนําและถูกใช้ไปเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ภาวะผูน้ ําจึงเป็ นทัง้ กระบวนการ
และคุณสมบัติ ในด้านกระบวนการเน้นถึงสิง่ ทีผ่ นู้ ําปฏิบตั เิ พือ่ ชักนํากลุ่ม ส่วนด้านคุณสมบัตเิ ป็ นลักษณะ
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นของบุคคลทีร่ บั รูว้ า่ เป็ นผูน้ ําหรือผูช้ น้ี ํา ส่วนด้านผูน้ ําแบบมุง่ เน้นความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบมี
ส่วนร่วม และด้านผูน้ ําแบบสนับสนุ น สอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้องกับการศึกษาของศิรพิ ร นาทันริ
(2562) ศึกษาภาวะผูน้ ํ าทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร สํานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นํา ด้านผู้นําแบบมุ่งเน้น
ความสําเร็จ ด้านผูน้ ําแบบมีสว่ นร่วม และด้านผูน้ ําแบบสนับสนุน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ประชากรมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด
คือ ด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก สอดคล้องกับการศึกษาของศรันย์ภทั ร์ หลายชัน้ (2561) ศึกษา
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ สังกัดกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ
จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ สังกัดกอง
กํากับการ 1 กองบังคับการฝึ กพิเศษ จังหวัดเพชรบุรี ด้านความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ าน โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการได้รบั ความสนับสนุนในด้านต่างๆ สอดคล้องกับคํากล่าว
ทีว่ ่า การรับรูก้ ารสนับสนุนจากองค์กร เป็ นความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อองค์กรจากประสบการณ์ว่า องค์กรให้ความสําคัญ
กับบุคลากร เพื่อตอบแทนในความตัง้ ใจปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเต็มที่
ทําให้พนักงานมีระดับความคิดเห็นด้านการได้รบั ความสนับสนุนในด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก ด้านความมันคง
่
ในอาชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของสิทธิศกั ดิ ์ สิทธิกุล (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการชัน้ ประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ผลการศึกษา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการชัน้ ประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้านความรูส้ กึ มันคงในอาชี
่
พการงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความพึงพอใจ
ในหน่วยงาน สอดคล้องกับการศึกษาของเทียนชัย แถมสุข (2558) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุทยั ธานี ผลการศึกษา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดอุทยั ธานี ด้านความพอใจในในสถานทีท่ ํางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สอดคล้องกับการศึกษาของ
ขจรศักดิ ์ สุขคํามี (2557) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการกรมราชทัณฑ์
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบ ตั ิง าน สอดคล้องกับ การศึกษาของยุท ธนา ศรีดี (2559) ศึกษาขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ กองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธร จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ กองกํากับการสืบสวน
ตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
โอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ สอดคล้องกับการศึกษาของสมบัติ ปั ญญาจิรพงศ์ (2556) ศึกษา
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของกําลังพลชัน้ ประทวน พลทหาร และอาสาสมัคร ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ของกองบัญชาการป้ องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ผลการศึกษา พบว่า ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของกําลังพลชัน้ ประทวน พลทหารและอาสาสมัครในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านของกองบัญชาการป้ องกันชายแดน
จันทบุรี และตราด ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความปลอดภัย สอดคล้อง
กับการศึกษาของพงษ์พสิ ฐิ ประเสริฐ (2562) ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบว่า ระดับขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจ ภูธรปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านความมันคง
่
ปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สอดคล้องกับการศึกษา
ของปรัชญา นงค์พรมมา (2560) ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ สังกัด
กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผลการศึกษา
พบว่า ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจสันติบาล 1
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และด้านความยุตธิ รรมในหน่ วยงาน สอดคล้องกับการศึกษของชณิตา บุเงิน (2564)
ศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า ระดับขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

4. อิทธิพลของภาวะผูน้ ําทีส่ ่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ใน
ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
ภาวะผู้นําด้านผู้นําแบบมุ่งเน้ นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบสนับสนุ น และด้านผู้นําแบบชี้นํา
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดย
สามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 68.0 พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้ นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบสนับสนุ น และด้านผู้นําแบบชี้นํา
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการของข้าราชการทหาร
ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 53.3 ทัง้ นี้เนื่องจาก
ผู้บ ังคับ บัญชามีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดีข้ึนอย่ างต่ อเนื่ อง การสนั บ สนุ นให้บุ ค ลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูก้ าํ หนดระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ าม ซึง่
ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของ
ข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
2) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้ นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบสนับสนุ น และด้านผู้นําแบบชี้นํา
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ใน
ค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 65.2 ทัง้ นี้เนื่องจาก
ผู้บ ังคับ บัญชามีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดีข้ึนอย่ างต่ อเนื่ อง การสนั บ สนุ นให้บุ ค ลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูก้ าํ หนดระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ าม ซึง่
ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ของ
ข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
3) ภาวะด้านผูน้ ํ าแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้บงั คับบัญชาของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 60.2 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชามีการ
พัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดีข้นึ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชา และผู้ใต้บงั คับบัญชาของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง
4) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผู้นําแบบสนับสนุ น ส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านความมันคงในอาชี
่
พของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 52.3 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชามีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของงานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง และผูบ้ งั คับบัญชาสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
5) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ และด้านผู้นําแบบสนับสนุ น ส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าทีข่ องข้าราชการทหาร ในค่ายอภัย
บริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้ร้อยละ 55.4 ทัง้ นี้เนื่องจากผู้บงั คับ
บัญชามีการพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง และผูบ้ งั คับ บัญชาสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที่ ของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
6) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุง่ เน้นความสําเร็จ และด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั ิงานด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 51.3 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชามีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของงานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูก้ าํ หนดระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรมีหน้าที่
ปฏิบตั ติ าม ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกของข้าราชการ
ทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
7) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้ นความสําเร็จ และด้านผู้นําแบบสนับสนุ น ส่งผลต่อขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้านความยุติธรรมในหน่ วยงานของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 58.3 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชามีการ
พัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง และผูบ้ งั คับ บัญชาสนับสนุ นให้บุคลากรมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านความยุตธิ รรมในหน่วยงาน ของข้าราชการทหาร
ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
8) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุง่ เน้นความสําเร็จ และด้านผูน้ ําแบบชีน้ ํา ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถ
อธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 52.9 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชามี การพัฒนาประสิทธิภาพของ
งานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง และผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูก้ ําหนดระเบียบต่างๆ ให้บุคลากรมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ าม
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านความปลอดภัย ของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์
จังหวัดพัทลุง
9) ภาวะด้านผู้นําแบบมุ่งเน้ นความสําเร็จ ด้านผู้นําแบบชี้นํา และด้านผู้นําแบบสนับสนุ น
ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้านการได้รบั ความสนับสนุ นในด้านต่างๆของข้าราชการ
ทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 61.1 ทัง้ นี้
เนื่องจากผู้บงั คับบัญชามี การพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง ผู้บงั คับบัญชาเป็ นผู้
กํ า หนดระเบีย บต่ า งๆ ให้บุ ค ลากรมีห น้ า ที่ป ฏิบ ัติต าม และผู้บ ัง คับ บัญ ชาสนั บ สนุ น ให้บุ ค ลากรมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านการได้รบั ความสนับสนุ นใน
ด้านต่างๆ ของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
10) ภาวะด้านผูน้ ําแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านด้าน
ความพึงพอใจในหน่ วยงานของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพล ได้รอ้ ยละ 53.4 ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ งั คับบัญชามี การพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ด้า นความพึง พอใจในหน่ ว ยงาน ของ
ข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ ําของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
1. ด้า นผู้นํ า แบบชี้นํ า ผู้บ ัง คับ บัญ ชาต้อ งฝึ ก ตนเองให้มีภ าวะผู้นํ า ที่โ น้ ม น้ า วให้ผู้ร่ ว มงาน
ปฏิบตั งิ านให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
2. ด้านผูน้ ํ าแบบมุ่งเน้นความสําเร็จ ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องเป็ นผูน้ ํ าแบบมุ่งผลสําเร็จ ไปพร้อมๆ
กับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบควบคูก่ นั ไป
3. ด้านผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผู้บงั คับบัญชาจะต้องยอมมีความเสียสละ เพื่อผลประโยชน์ ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาก่อนเป็ นลําดับแรก
4. ด้ า นผู้ นํ า แบบสนั บ สนุ น ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาจะต้ อ งหมัน่ สอบถามถึ ง ความต้ อ งการของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัดพัทลุง
1. ด้านความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ภี ายในหน่ วยงานจะทําให้เกิด
ความสามัคคีและมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีของบุคคลนัน้ จะต้องมี
ความจริงใจต่อกัน มีการร่วมมือช่วยเหลือในกิจการต่าง ๆ รับฟั งความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
2. ด้านการได้รบั ความสนับสนุนในด้านต่างๆ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็ นอยู่
ของบุคลากร เพราะองค์กรทีด่ เี ป็ นปั จจัยสําคัญทีจ่ ะรักษาพนักงานเก่าให้อยู่กบั องค์กรไปนานๆ หรือเป็ น
การสร้างเสน่หด์ งึ ดูดคนเก่งภายนอกให้มาสนใจ
3. ด้านความมันคงในอาชี
่
พ หน่วยงานควรปลูกฝั งให้บุคลากรมีความรัก และผูกพันเพือ่ ให้คงอยู่
กับหน่วยงานไปตราบนานเท่านาน
4. ด้านความพึงพอใจในหน่วยงาน หน่วยงานของท่านมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพือ่
ช่วยให้สามารถปฏิบตั งิ านได้สะดวก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็ นบุคคล
ทีม่ คี วามพร้อม และสามารถให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ าน หน่ วยงานต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สาํ หรับปฏิบตั งิ านได้อย่างเพียงพอ
7. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในตําแหน่ งหน้าที่ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีการแต่งตัง้ โยกย้ายบุคลากร
อย่างเป็ นธรรม
8. ด้านความปลอดภัย หน่วยงานต้องสามารถให้ความคุม้ ครองความปลอดภัยให้กบั บุคลากรระหว่าง
การปฏิบตั งิ าน
9. ด้า นรายได้ ค่ า ตอบแทน และสวัส ดิก าร หน่ ว ยงานควรมีก ารจัด สรรค่ า ตอบแทนให้ก ับ
บุคลากรทีม่ คี วามเพียงพอกับค่าใช้จา่ ยในแต่ละวัน

10. ด้านความยุตธิ รรมใน ผูบ้ งั คับบัญชาควรพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความโปร่งใส
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการทหาร ในค่ายอภัยบริรกั ษ์ จังหวัด
พัทลุง โดยการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
2. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาภาวะผู้นําในรูปแบบอื่นๆ ที่เสริมสร้างขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบตั งิ าน เช่น ศึกษาผูน้ ําตามลักษณะการบริหารงาน ประกอบด้วย ผูน้ ําแบบเผด็จการ ผูน้ ําแบบ
ประชาธิปไตย ผูน้ ําแบบเสรี เป็ นต้น เพื่อให้ทราบถึงความหลากหลายของผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของกําลังพล
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