
ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบติังาน 
ของก าลงัพลสงักดักรมราชองครกัษ์ 

FACTORS IN RELATION TO OVERALL SATISFACTION TO WARDS  
THE OPERATION OF MANPOWER OF ROYAL AIDE-DE-CAMP DEPARTMENT 

จ่าสบิเอกหญงิ ธนาภรณ์  ม่วงพรหม1 

บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน
ของก าลงัพลสงักดักรมราชองครกัษ์มกีลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 250 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน คือการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติค่าที และค่าความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ใช้วธิแีตกต่างอย่างมนีัยส าคญัในระดบัน้อยทีสุ่ดและการวเิคราะห์สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่าย
ของเพยีรสนั ส าหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติเิพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ 
ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผลการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นนายทหารประทวนมีวุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มชี่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และมรีะยะเวลาการท างาน 11-20 ปี 
 2. ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมของก าลงัพลในสงักดัราชองครกัษ์ พบว่า ก าลงัพลมปีจัจยัจูงใจในการ
ปฏบิตังิาน ในดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานดา้นความรบัผดิชอบในงานดา้นความกา้วหน้าของ
อาชพีด้านความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นโอกาสที่จะไดร้บัความเจรญิรุ่งเรอืงมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบั
มาก ยกเวน้ ดา้นความส าเรจ็ในการท างานและโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานของก าลงัพลในสงักดัราชองครกัษ์มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่น
ระดบัมาก 
 4. ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ก าลงัพลที่มรีะดบัชัน้ยศต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานแตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5. ปจัจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านการได้รับการยอมรับนับถือความรับผิดชอบในงาน
ความกา้วหน้าของอาชพีและความส าเรจ็ในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. ปจัจยัดา้นการจูงใจในการปฏบิตัิงานในด้านด้านโอกาสทีจ่ะได้รบัความเจรญิรุ่งเรอืง มคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 
 
 
______________________________ 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์ความพงึพอใจ กรมราชองครกัษ ์

 

Abstract 
 
 This Research aims to study factors in relation to overall satisfaction towards the operation of 
manpower of Royal Aide-De-Camp Department, having 250 sample groups. The tools used in data collection 
are sets of questionnaire. The statistics used in data analysis are percentage, mean, and standard deviation. 
The statistics used in hypothesis test are t-test and One-way analysis of variance and used in analysisof Pair 
Comparison and in statistical analysisof the Simple Pearson Correlation Coefficient are the least significant 
difference and in statistical data analysis is Statistical Package for the Social Science. 
The Research can be concluded as follows : 
 1. About personal characteristics, most of the respondentsare non-commissioned officer, graduated with a 
bachelor degree, married and living together, working in operation function aged between 30-39 years old 
and have 11-20 years of work. 
 2. According to factors in relation to overall satisfaction towards the operation of manpower of Royal 
Aide-De-Camp Department, the manpower are motivated to perform their duties on acceptability, on nature of 
work, on responsibility, on career path, on work achievement, and on  prosperous opportunity are in the high 
level, except on overall work achievement, which is in the moderate level. 
 3. Overall satisfaction towards the operation of the manpower under Royal Aide-De-Camp 
Department is in the high level. 
 4. According to personal characteristics, the manpower of different ranks has different satisfaction 
towards the operation at the statistical significance in the level of 0.05.  
 5. The motivator factors in terms of recognition from others, job responsibility, career advance ment 
and job achievement has low positively related to their overall job satisfaction at the statistical significance in 
the level of 0.05 
 6. There is a moderate level in the motivator factors in terms of possibility of growth and success in 
work at the statistical significance in the level of 0.01 
 
Key words: Relating, Satisfaction, Rayal Aide-de-Camp Department 

 

บทน า 

 การปฏิบัติงานในองค์กรจะประสบผลส าเร็จได้ต้องมีปจัจัยรอบด้านทัง้ในองค์กรและนอกองค์กรเป็น
องค์ประกอบเพื่อให้งานที่ปฏิบตัิส าเร็จลุล่วงลงได้ทุกองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนได้ให้ความส าคญัต่อปจัจยัต่างๆ 
เหล่าน้ีทัง้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขประกอบกนัเพื่อใหแ้ต่ละองคก์รมคีวามกา้วหน้าทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก
ปจัจุบนัทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ ตามมาอีกมากมายกรมการราชองครกัษ์เป็นอีกหน่ายงานหนึ่งหนึ่งที่ให้
ความส าคญักบัปจัจยัต่างๆ นี้เป็นอย่างมากเช่นกนั 
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 กรมราชองครกัษ์มหีน้าที่ตาม กฎหมายว่าดว้ยราชองครกัษ์ และกฎหมายว่าด้วยนายต ารวจราชส านัก เป็นส่วน
ราชการขึน้ตรงต่อกระทรวงกลาโหม มพีนัธกจิในการถวายความปลอดภยั ถวายพระเกยีรต ิและปฏบิตัติามพระราช
ประสงคต่์อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ซึง่เป็นสถาบนัทีม่บีทบาทในการปกครองประเทศ สรา้งความเป็นปึกแผ่นของคนใน
ชาต ิเป็นศูนยร์วมจติใจของปวงชนชาวไทยและเป็นสถาบนัหลกัอนัส าคญัยิง่ต่อความเป็นชาตไิทย การปฏบิตังิานใน
หน้าที่เกี่ยวกบัการถวายความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและความมัน่ค งของ
ประเทศจะด าเนินไปตามนโยบายอย่างราบรื่นและเรยีบรอ้ยจ าเป็นต้องใชบุ้คลากรทีม่ศีกัยภาพสงูมกีระบวนการการ
วางแผนอย่างรอบคอบ และยุทโธปกรณ์ที่มคีวามทนัสมยั เพื่อลดขอ้ผดิพลาดให้เหลอืน้อยที่สุดหรอืไม่ใหเ้กดิขึน้เลย        
ซึง่คนหรอืบุคลากรจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัแต่ละคนก็มคีวามแตกต่างกนัทัง้ในดา้นพฤตกิรรมความต้องการและ
ความสามารถการพฒันาท าใหเ้กดิความสามารถได้จงึต้องสนับสนุนความต้องการของมนุษยแ์ละสรา้งแรงจูงใจใหค้น
เกดิความพงึพอใจในการท างาน 

 เน่ืองจากกรมราชองครกัษ์มนีโยบายในการด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งและระบบงานของกรมราชองครักษ์ 
โดยใชห้ลกับรหิารแบบมุ่งผลสมัฤทธิแ์ละการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทยขึน้ พรอ้มกบัประกาศใช้
พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐัความมปีระสทิธิภาพคุ้มค่าลดขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนได ้ซึง่วตัถุประสงคข์องการตราพระราชกฤษฎกีาในขอ้ที ่2 ไดก้ล่าวถงึ การพฒันาบุคลากรใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ เพื่อใหร้องรบัการปฏริปูระบบราชการในระยะต่อไป 

 ดงันัน้  ความพงึพอใจของก าลงัพลจงึมผีลต่อความส าเรจ็ของงานและองคก์รเมื่อก าลงัพลมคีวามสุขในการ
ท างานกส็่งผลบวกต่อการปฏบิตังิานและผลงานกม็คีุณภาพหากผู้น าระดบัสูงขององคก์รให้ความส าคญักบัการสร้าง
ความผาสุกและความพงึพอใจในการท างานกม็กัจะไดผ้ลลพัธ์และผลการด าเนินการทีน่่าพอใจการทีจ่ะใหก้ าลงัพลใน
องค์กรสามารถน าความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างเต็มที่และเกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุนัน้ผูบ้รหิารควรจะต้องทราบถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน
ของก าลงัพล 

 จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม
ในการปฏบิตังิานของก าลงัพลกรมราชองครกัษ์  เพื่อต้องการทราบว่าปจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
โดยรวมในการปฏบิตังิานของก าลงัพลในองคก์รและมผีลมากน้อยเพยีงไรเพื่อทีจ่ะน าไปสูค่วามเขา้ใจและหาแนวทางใน
การสง่เสรมิป้องกนัและแกป้ญัหาต่างๆ ใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานยิง่ขึน้ตลอดจนสง่ผล
ใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็ สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการถวายความปลอดภยั ถวายพระเกยีรต ิและปฏบิตัติามพระ
ราชประสงค ์ต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิไ์ดอ้ย่างมคีุณภาพ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานของก าลงัพลในสงักดั กรมราชองครกัษ์ จ าแนกตาม
ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส อายุราชการ ระดบัชัน้ยศ รายไดต่้อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจูงใจกบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานของก าลงัพลในสงักดั
กรมราชองครกัษ์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ (Demographic) ประชากรศาสตร์ หมายถึง 
ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร์จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์คอื (พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. 2529: 312–315) [1] 
 2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบติังาน ใชแ้นวความคดิดา้นความ
พงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานของ ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544) [2] ไดก้ล่าวถงึความหมายว่า ความพงึพอใจ
ในการท างานเป็นความรูส้กึรวมของบุคคลทีม่ต่ีอการท างานในทางบวกเป็นความสขุของบุคคลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน
และไดร้บัผลตอบแทน คอื ผลทีเ่ป็นความพงึพอใจทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึกระตอืรอืรน้มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างานมี
ขวญัและก าลงัใจสิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการท างานรวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และ
เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
 3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ใช้แนวความคิดด้านปจัจัยของ            
เฮอรซ์เบริก์ (1959) [3] ไดแ้บ่งเป็นสองปจัจยั คอื ปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุน หรอืปจัจยัสุขอนามยัซึง่ปจัจยัจูงใจเป็น
ปจัจยัทีน่ าไปสู่ทศันคตใินทางบวกเพราะท าใหเ้กดิความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานมลีกัษณะสมัพนัธก์บัเรื่อง
ของงานโดยตรงในขณะทีป่จัจยัค ้าจุนเป็นปจัจยัทีป้่องกนัไม่ใหเ้กดิความไม่พงึพอใจในการปฏบิตังิานซึง่มลีกัษณะเป็น
ภาวะแวดลอ้ม หรอืเป็นส่วนประกอบของงานปจัจยัน้ีอาจน าไปสู่ความไม่พงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยวจิยัไดน้ ามา 
เป็นหลกัในการออกแบบสอบถามเพื่อประเมนิความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานดงัน้ีปจัจยัจูงใจ (Motivator 
Factors) ม ี6 ประการ คอื 1. ความส าเรจ็ในการท างาน 2. การยอมรบันับถอื 3. ลกัษณะของงาน 4. ความรบัผดิชอบ 
5. ความกา้วหน้า 6. โอกาสทีจ่ะไดร้บัความเจรญิรุ่งเรอืง ผูว้จิยัไดน้ ามาเป็นหลกัในการออกแบบสอบถามปจัจยัจงูใจ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้ ศกึษาเฉพาะก าลงัพลนายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน และลกูจา้งประจ าทีส่งักดักรม
ราชองครกัษ์และหน่วยขึน้ตรง จ านวน 495 นายโดยแบ่งเป็น 4 ส านัก ดงันี้ 1. ส านักงานราชองครกัษ์ประจ า จ านวน 
50 นาย 2. ส านักงานรกัษาความปลอดภยั จ านวน 60 นาย 3. ส านักนโยบายและแผน จ านวน 126 นาย 4. ส านัก   
ยุทธบรกิาร จ านวน 259 นาย (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2554)  
 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ก าลงัพลทีส่งักดักรมราชองครกัษ์ ซึง่ทราบจ านวนประชากรทีแ่ทจ้รงิ 
โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนทีร่อ้ยละ 5 หรอืเท่ากบั 0.05 ระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% 
(พวงรตัน์  ทวรีตัน์. 2540 : 284) [4] เมื่อแทนค่าในสตูรจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 221 คน และเพิม่ขนาดตวัอย่าง
ประมาณ 13% ได้เท่ากบั 29 คน รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 250 ตวั ตวัอย่างจากจ านวนประชากรที่ใช้ในการวจิยั 
ทัง้หมด 495 คน  
 3. วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ      
ชัน้ภูม ิ(Stratified random sampling) แบบก าหนดสดัส่วน (Proportionate) ของก าลงัพลในสงักดักรมราชองครกัษ์ 
จ านวน 4 ส านกั  
 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) การสุม่ตวัอย่างโดยสะดวก
ใหค้รบตามจ านวนแบบสอบถาม 250 ชุดโดยใชแ้บบสอบถามกบัก าลงัพลทีส่งักดักรมราชองครกัษ์ 
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ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ผลการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบส่วนใหญ่เป็นนายทหารประทวนมีวุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี
สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั มชี่วงอายุระหว่าง 30 – 39 ปี และมรีะยะเวลาการท างาน 11-20 ปี 
 2. ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมของก าลงัพลในสงักดัราชองครกัษ์ พบว่า ก าลงัพลมปีจัจยัจูงใจในการ
ปฏบิตังิาน ในดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานดา้นความรบัผดิชอบในงานดา้นความกา้วหน้าของ
อาชพีด้านความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นโอกาสที่จะไดร้บัความเจรญิรุ่งเรอืงมแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบั
มาก ยกเวน้ ดา้นความส าเรจ็ในการท างานและโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
 3. ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานของก าลงัพลในสงักดัราชองครกัษ์มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่น
ระดบัมาก 
 4. ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ก าลังพลที่มีระดับชัน้ยศต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน            
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5. ปจัจัยด้านการจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านการได้รับการยอมรับนับถือความรับผิดชอบในงาน
ความก้าวหน้าของอาชพีและความส าเรจ็ในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงาน         
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 6. ปจัจยัดา้นการจูงใจในการปฏบิตัิงานในด้านด้านโอกาสทีจ่ะได้รบัความเจรญิรุ่งเรอืง มคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางและมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.01 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานของก าลงัพลสงักดั
กรมราชองครกัษ์ สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 
 1. ผลการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของก าลงัพลในสงักดัราชองครกัษ์มีความพงึพอใจโดยรวมในการ
ปฏบิตังิานของก าลงัพลสงักดักรมราชองครกัษ์พบว่า 
 1.1 ก าลงัพลทีม่อีายุต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ         
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ภปิรายไดว้่าก าลงัพลทุกคนไม่ว่าจะมอีายุน้อยหรอือายุมากต่างกม็ี
เป้าหมายในชีวิตเหมือนกนัคือต้องการได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคบับญัชาประสบความส าเร็จ         
ในหน้าที่การงานต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รบัผลตอบแทนเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ          
จงึท าใหพ้นกังานทีม่อีายุต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานไม่ต่างกนั 
 1.2 ก าลงัพลที่มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพงึพอใจโดยรวมในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้อภปิรายไดว้่านโยบายของกรมราชองครกัษ์เน้น
ประสิทธิภาพในการท างานโดยไม่ค านึงถึงระดับการศึกษาว่าจบมาในระดับใดหากพนักงานท่านใดมีความรู้
ความสามารถกจ็ะไดร้บัการพจิารณาตามความเหมาะสมจงึท าใหพ้นักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
โดยรวมในการปฏบิตังิานไม่ต่างกนั 
 1.3 ก าลงัพลที่มสีถานภาพสมรสต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวท้ัง้นี้อาจเพราะก าลงัพลทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนั
มีหน้าที่ดูแลรบัผิดชอบครอบครัวเช่นเดียวกันดังนัน้สถานภาพสมรสจึงไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ
ปฏบิตังิานนอกจากทัง้สองกลุ่มนัน้กต็อ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑแ์นวทางในการปฏบิตังิานเหมอืนๆ กนัในทุกๆ ดา้น 
 1.4  ก าลงัพลทีม่อีายุราชการต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้อภิปรายได้ว่ากรมราชองครกัษ์ได้ก าหนดแนวทางการ
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ด าเนินงานทีช่ดัเจนและง่ายต่อการน าไปปฏบิตัโิดยค านึงถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเป็นหลกัซึง่ตรงกบัเป้าหมาย
ในการปฏบิตัิงานของก าลงัพลทัง้เพิง่เข้าปฏบิตัิงานใหม่ หรือปฏบิตัิง านมานานแล้วมคีวามตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน
เหมอืนๆกนัต่างกต็้องการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าในต าแหน่งที่รบัผิดชอบจงึท าให้
พนกังานทีม่อีายุราชการต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัทิ างานไม่แตกต่างกนั 
 1.5 ก าลงัพลที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ภปิรายไดว้่าขา้ราชการและลูกจา้งประจ ายอมรบั
ในรายไดท้ีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ ซึง่ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัอย่างจรงิใจในสวสัดกิารของ
ข้าราชการ ในภาพรวมข้าราชการพอใจในเงินเดือนและสวสัดิการที่ได้รบัอยู่ ในปจัจุบันสวสัดิการที่จดัให้มีความ
เหมาะสมและเพยีงพอ และรายไดท้ี่ไดร้บัแต่ละเดอืนแมจ้ะน้อย แต่มสีวสัดกิารอื่นชดเชยให้เพยีงพอแก่การเลี้ยงชพี          
จงึเป็นสิง่จงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บังานท าใหข้า้ราชการกระตอืรอืรน้ตัง้ใจเสยีสละทุ่มเทท างานอย่างเตม็เวลาเตม็ทีเ่ตม็
ความสามารถและสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการท างานใหด้ขีึน้ได้ 
 1.6 ก าลงัพลทีม่รีะดบัชัน้ยศต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยพบว่า ขา้ราชการนายทหารสญัญาบตัรโดยเฉลี่ยมคีวาม          
พงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานสงูกว่าขา้ราชการนายทหารประทวนจงึเหน็ไดว้่า ระดบัชัน้ยศมผีลต่อความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานอย่างเหน็ได้ชดั ซึง่อธบิายไดว้่า กรมราชองครกัษ์เป็นหน่วยงานทีส่งักดักระทรวงกลาโหม ก าลงัพล
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหาร และทุกคนในองค์กรที่เป็นข้าราชการทหารและเป็นลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน            
ต่างไดร้บัวฒันธรรมองคก์รในแบบทหารทัง้สิน้ ซึง่วฒันธรรมแบบทหารนัน้จะปกครองตามสายการบงัคบับญัชาอย่าง
เคร่งครดัเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและมวีนิัย ผูม้สีายการบงัคบับญัชาทีเ่หนือกว่าซึง่ส่วนใหญ่มกัจะมกีารศกึษา 
ในระดับสูงและมีโอกาสในงานด้านต่างๆ มากกว่า ซึ่งรวมไปถึงการตัดสินใจงานการบริหารองค์กร และสงัคม                
ในวงกว้าง รวมทัง้ส่วนใหญ่มักจะมกีารศึกษาในระดบัสูงและมโีอกาสได้ศกึษาต่อในระดบัสูงขึ้น ดังนัน้ ผู้ที่มีระดบั
ต าแหน่งทีส่งูกว่าจงึย่อมมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานมากกว่าตามไปดว้ย ทัง้ในดา้นการไดร้บัการยอมรบั
นับถอื ดา้นความรบัผดิชอบในงาน ดา้นลกัษณะของงาน ด้านความส าเรจ็ในการท างานดา้นความกา้วหน้าของอาชพี 
และดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความเจรญิรุ่งเรอืง 
 2. การศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน
ของก าลงัพลสงักดักรมราชองครกัษ์ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ มีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถา้ก าลงัพลมปีจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นการยอมรบันับถอืมากขึน้ก าลงัพลกจ็ะมี
ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า เน่ืองจากผลงานของขา้ราชการไดร้บัการยอมรบัถอืทัง้จาก
หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน จงึมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน  
 ด้านความรบัผิดชอบในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์กนัในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ากล่าวคอื ถา้ก าลงัพลมปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานในดา้นความรบัผดิชอบในงานมากขึน้ก าลงัพลกจ็ะมคีวาม
พงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่าเน่ืองจากขา้ราชการมงีานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานมาก
ประกอบกบัมอีสิระในการตดัสนิใจเกีย่วกบังาน และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานจ านวนมากถงึแมจ้ะเป็นงานนอกเวลาราชการ
กต็ามเน่ืองจากภารกจิหลกัขององคก์รคอืการถวายความปลอดภยัสถาบนัพระมหากษตัรยิท์ีจ่ะต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ลอด 
24 ชัว่โมง จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน 
 ด้านความก้าวหน้าของอาชีพมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใน
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ระดบัต ่า กล่าวคอืถา้ก าลงัพลมปีจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นความกา้วหน้าของอาชพีมากขึน้ก าลงัพลกจ็ะมคีวาม
พงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า เนื่องจากขา้ราชการมแีรงจูงใจจากการทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก
องคก์รในการพฒันาความรูค้วามสามารถเช่น การศกึษาต่อฝึกอบรมสมัมนาเป็นตน้และงานทีร่บัผดิชอบช่วยสง่เสรมิให้
ไดร้บัความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมโีอกาสไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งอย่างต่อเนื่องในอดตีทีผ่่านมาและความกา้วหน้า
ในต าแหน่งงานมคีวามทดัเทยีมกนักบัเพื่อนร่วมงานจงึมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน  
 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ากล่าวคอื ถ้าก าลงัพลมปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานในด้านความส าเรจ็ในการท างานมากขึน้ก าลงัพลกจ็ะมี
ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ในระดบัต ่าเนื่องจากขา้ราชการท างานดว้ยความตัง้ใจไม่มขีอ้ผดิพลาด 
เสรจ็ตรงตามเวลา และครบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย จงึมคีวามพงึพอใจทุกครัง้ในการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 ด้านโอกาสท่ีจะได้รบัความเจริญรุง่เรอืง มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลางและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าขา้ราชการและลูกจา้งประจ าเหน็ว่างานทีท่่านรบัผดิชอบ
ช่วยส่งเสรมิให้ท่านได้รบัความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมแีรงจูงใจในระดบัมากขึน้จะท าใหม้คีวามพงึพอใจต่อการ
ได้รบัเลื่อนต าแหน่งในอดีตที่ผ่านมานัน้ในระดบัปานกลางเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการการเลื่อน
ต าแหน่งจะมกีารพจิารณาตามขัน้ตอนทียุ่ตธิรรมและมกีารเลื่อนต าแหน่งอย่างต่อเนื่องอยู่แลว้สายงานทีท่่านท าอยู่นัน้มี
โอกาสได้รบัการเลื่อนต าแหน่งอย่างต่อเนื่องหน่วยงานของท่านส่งเสรมิให้มกีารศกึษาต่อและฝึกอบรมเพื่อปรบัขัน้การ
ท างานใหส้งูขึน้สง่ผลใหก้ าลงัพลมคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้  
 ด้านลกัษณะของงานไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวอ้ภปิรายไดว้่า ขา้ราชการและลกูจา้งประจ าเหน็ว่า ปรมิาณงานที่
ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัมิคีวามเหมาะสม และตรงกบัความรูค้วามสามารถสอดคลอ้งกบัความถนัดและความช านาญ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพเนื่องจากองค์กรเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความรู้
ความสามารถและเปิดโอกาสใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ถึงแนวทางในการปฏบิตัิงานจึงท าให้เกดิ
ความทา้ทายใหป้ฏบิตังิาน และไม่รูส้กึว่างานทีท่ าซ ้าซากจ าเจ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศกึษาวเิคราะห ์และสรุปผลการวจิยัขา้งตน้ ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
โดยรวมในการปฏบิตังิานเพื่อน าผลการวจิยัในครัง้นี้ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานส าหรบัให้ผูบ้งัคบับญัชา และก าลงัพลใน
สงักดักรมราชองครกัษ์ ใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนั ปรบัปรุงแกไ้ขปญัหา พฒันาและวางแผนระบบการบรหิารงาน
ภายในองคก์รใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของก าลงัพลในสงักดักรมราชองครกัษ์ และเพื่อช่วยกระตุ้นใหก้ าลงั
พลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ เกดิพฤตกิรรมการท างานตามทีอ่งคก์รต้องการ และน ามาซึง่การบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 
 1. องคก์รควรจะส่งเสรมิการจดัหาวธิกีารบรหิาร ใหเ้หมาะสมและเอื้อต่อการท างาน รวมไปถึงผลตอบแทน
และสวสัดกิารต่างๆ ใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจกบัก าลงัพลสงักดักรมราชองครกัษ์กลุ่มดงักล่าวและน าไปด าเนินการกบัก าลงัพล
สงักดักรมราชองครกัษ์กลุ่มอื่นๆ ด้วยเพื่อท าให้ข้าราชการทัง้หมดในองค์กรเกิดความรู้สกึพึงพอใจโดยรวมในการ
ปฏบิตังิานและเป็นขวญัก าลงัใจในการท างานมากยิง่ขึน้เนื่องจากผลจากการวจิยัพบว่า ก าลงัพลทีม่รีะดบัชัน้ยศต่างกนัมี
ความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานของก าลงัพลสงักดั
กรมราชองครกัษ์ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่ผลการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัหวงัว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อองคก์รในการเพิม่ปจัจยั
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จูงใจในการปฏบิตัิงานเพื่อให้ก าลงัพลเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานในอนาคตต่อไป โดยมีขอ้เสนอแนะเป็น           
รายดา้นดงัต่อไปนี้ 
 2.1 ในผูบ้งัคบับญัชาควรมแีนวทางนโยบายการบรหิารจดัการอย่างชดัเจนและควรจดัใหม้กีารประชุมเพื่อรบั
ฟงัปญัหาความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะรวมถงึควรมกีารมอบหมายงานใหข้า้ราชการปฏบิตังิานแทนผูบ้งัคบับญัชาหรอื
มสี่วนร่วมในการท างานเพื่อให้ขา้ราชการมีความรู้สกึเป็นที่ยอมรบัของผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืมรีะดบัความสมัพนัธต์ ่ากบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน 
 2.2 องค์การควรมอบหมายงานให้ขา้ราชการปฏบิตัิงานทีม่ลีกัษณะเป็นงานที่ท้าทายน่าสนใจ ไม่มคีวาม
ซ ้าซากจ าเจน่าตื่นเต้นและใช้ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์มากขึน้อนัจะส่งผลให้ขา้ราชการเร่งสร้าง  “สมรรถนะ” และ 
“ผลงาน” มากขึน้เพื่อแขง่ขนักบัเพื่อนร่วมงานซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการบรหิารงานภาครฐัแนวใหม่ทีมุ่่งเน้นสมรรถนะ
ของบุคคลและผลสมัฤทธิข์องงานเน่ืองจากผลการวจิยัพบว่าทางดา้นลกัษณะของงานมรีะดบัความสมัพนัธต์ ่ากบัความ
พงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน 
 2.3 ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ค าแนะน าปรกึษาและชีแ้จ้งเกี่ยวกบังานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีต่้องปฏบิตัใิห้
ขา้ราชการเขา้ใจในงานทีต่อ้งปฏบิตัอิย่างชดัเจนเพื่อใหข้า้ราชการสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและส าเรจ็
ลุล่วงเป็นอย่างดตีามก าหนดเวลาเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ีคุณภาพเป็นมาตรฐานตลอดจนเพิม่ประสทิธภิาพ
และสามารถเลือกวิธีการท างานได้ด้วยตนเองเนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ด้านความรับผิดชอบในงานมีระดับ
ความสมัพนัธต์ ่ากบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน 
 2.4 องค์การควรมนีโยบายการเลื่อนต าแหน่งที่เป็นธรรมและชดัเจนเพื่อให้ข้าราชการได้ทราบถึงโอกาส
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีร่บัผดิชอบอย่างชดัเจน และสง่เสรมิใหม้กีารเขา้รบัการศกึษาตามแนวทางรบั
ราชการและเขา้รบัการศกึษาในโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่าร
งานให้แก่ขา้ราชการซึง่ผลการวจิยัพบว่าดา้นความกา้วหน้าของอาชพี และดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความเจรญิรุ่งเรอืงมี
ระดบัความสมัพนัธต์ ่ากบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิาน 
 2.5 ผู้บงัคบับญัชาหรอืหวัหน้าควรเพิม่การจูงใจในการท างานที่ได้รบัมอบหมายเสรจ็ตรงตามเวลาและไม่
ผดิพลาด เช่นค าชมเชยหรอืรางวลัส าหรบัหน่วยงานทีท่ างานเสรจ็ตรงตามเวลาเพื่อใหข้า้ราชการมขีวญัและก าลงัใจใน
การปฏบิตัิงาน เนื่องจากผลการวจิยัพบว่าด้านความส าเรจ็ในการท างานมรีะดบัความสมัพนัธ์ต ่ากบัความพงึพอใจ
โดยรวมในการปฏบิตังิาน 
 3. ความพงึพอใจในต่อองคก์รของก าลงัพล จากผลการศกึษาวจิยัพบว่า ก าลงัพลมคีวามพงึพอใจโดยรวมใน
การปฏบิตังิานในระดบัมาก องคก์รควรจะรกัษาระดบัความพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานใหอ้ยู่ในระดบัมากและ
สงูขึน้ไป ซึง่ขา้ราชการและลูกจา้งประจ ามคีวามรูส้กึพงึพอใจกบัผลงานทีผ่่ านมา ค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสมเป็นธรรมกบัความรบัผดิชอบงานในหน้าทีเ่พราะฉะนัน้การยกระดบัความพงึพอใจโดยรวมในการ
ปฏบิตัิงานของก าลงัพลเป็นส าคญัที่จะท าให้พนักงานท างานอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยความสบายใจด าเนินไปอย่างมี
ความสุขมขีวญัก าลงัใจมคีวามภูมใิจในผลงานของตนและในการจูงใจให้เกดิความร่วมแรงร่วมใจกนัท า งานให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 
 ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาไดม้สี่วนในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีท่ าเพื่อพฒันา
องคก์รในระดบัต้น รวมทัง้การมสี่วนร่วมในกจิกรรม หรอืโครงการต่างๆ ขององค์กร ก่อให้ขา้ราชการเกดิสุข เพราะ
ขา้ราชการกรมราชองครักษ์จะมีความสุขที่ได้ปฏิบตัิงาน และมีความภาคภูมใิจที่ได้ท างานรบัใช้ใต้เบื้องยุคลบาท 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ขา้ราชการมคีวามพงึพอใจโดยรวมในการปฏบิตังิานในขอ้ท่านรูส้กึมคีวามสุขในการปฏบิตัิ
และมคีวามภาคภูมิใจในงานที่ท าอยู่มคีวามพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก เพื่อแสดงให้เหน็ถึง
ความรู้สกึภาคภูมใิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัองค์กรของตน ปฏิบตัิงานตามบทบาทของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์รมากยิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดเีนื่องจากความกรุณาเป็นอย่างดยีิง่ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์              
กุลสิร์ อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สมบูรณ์โดยให้ค าปรกึษา 
ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึ
ซาบซึง้ในความกรณุาและขอกราบขอบพระคุณอย่างสงู ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา  สริกิุตตา และอาจารย์ ดร.วรนิทา  ศริสิุทธกิุล ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่กบัผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรูท้ ัง้ในทางทฤษฎี
รวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัแิละขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างประจ าสังกัดกรมราชองครักษ์ทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามใหเ้ป็นอย่างสงูซึง่ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA เพื่อนร่วมงาน ทุกท่านทีค่อยห่วงใย ดแูลและคอยช่วยเหลอืทุกๆ ดา้น รวมทัง้ไดใ้ห้
ความช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจทีด่มีาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณตวัเองที่มคีวามวริยิะอุตสาหะ เพยีรพยายาม สามารถฟนัฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนการศกึษาอสิระ
ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงเป็นฉบบัสมบูรณ์ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนในครอบครวัของข้าพเจ้าที่เป็นก าลงัใจเสรมิให้
ดว้ยดตีัง้แต่ตน้ตลอดมา 
 สดุทา้ยนี้คุณค่าและประโยชน์อนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้คงมปีระโยชน์ต่อหน่วยงานในการพฒันาหน่วยให้
มคีวามเจรญิกา้วหน้าต่อไปไม่มากกน้็อยหากมขีอ้ผดิพลาดประการใดตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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