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บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจใฝPสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝPสัมฤทธิ์ใน    
การปฏิบัติงานของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร จําแนกตามปZจจัยสXวนบุคคล 
ไดUแกX อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณDทํางาน ระดับรายไดUตXอเดือน และ
ช้ันยศ กลุXมตัวอยXางที่ใชUในการศึกษา ไดUแกX ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
จํานวน 236 นาย ที่ไดUมาจากวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling) เครื่องมือที่ใชUใน    
การเก็บรวบรวมขUอมูลเปeนแบบสอบถามซึ่งแบXงออกเปeน 2 ตอน ไดUแกX ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
ขUอมูลทั่วไป เกี่ยวกับปZจจัยสXวนบุคคล และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝPสัมฤทธิ์ มีจํานวน 
60 ขUอ มีคXาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม เทXากับ 0.96 สถิติที่ใชUในการวิเคราะหDขUอมูล ไดUแกX 
การแจกแจงความถี่ คXารUอยละ คXาเฉลี่ย สXวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคXา t-test และ 
ANOVA และการทดสอบความแตกตXางเปeนรายคูXโดยวิธีการของเชฟเฟP (Scheffe’s Method) 

ผลการวิจัยพบวXา 1) ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร มีแรงจูงใจใฝP
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูXในระดับสูง และ 2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝPสัมฤทธิ์
ของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร ตามปZจจัยสXวนบุคคล พบวXา ขUาราชการทหาร
ที่มีอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายไดUตXอเดือน และช้ันยศ ตXางกัน มี
แรงจูงใจใฝPสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน สXวนขUาราชการทหารที่มี
ประสบการณDทํางานตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมแตกตXางกัน        
(P < .05) 

คําสําคัญ: แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ การปฏิบัติงานของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
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Abstract 
 The purpose of this study was to study and compare the level of the achievement 
motivation toward the operation of the military officers in the military intelligence unit, 
classified by the demographic factors, which was age, marital status, educational level, work 
experience, monthly income, and military ranks. The sample group was 236 military officers 
by using the accidental sampling. The tool used for collecting data was 2-parts 
questionnaire.  The first part was the general background information as age, marital status, 
educational level, work experience, monthly income, and military ranks. The second part was 
60 questions with the reliability at 0.96 about the achievement motivation.  The statistical 
analysis used was percentage, means, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and 
Scheffe’s Method of paired comparison. 
 Findings were as follows The level of the achievement motivation toward the 
operation of the military officers in the military intelligence unit was found to be the high 
level.  And comparing the achievement motivation toward the operation of military officer  in 
Military intelligence unit classified by personal factors concluded as Military Officer with the 
different age, marital status, educational level, monthly income, and military ranks generally 
had the same achievement motivation toward the operation. But Military Officer with the 
different work experience generally had the difference achievement motivation toward the 
operation (P < .05) 

Keywords: achievement motivation, the Operation of Military Officer in Military Intelligence Unit 
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บทนํา
 กองทัพบกเปeนสถาบันทางทหารท่ีเปeน
เสาหลักของประเทศมาทุกยุคทุกสมัย นับไดUวXาเปeน
องคDกรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
องคDกรหน่ึง ท่ีมีหนUาท่ีในการปกครอง บังคับบัญชา
หนXวยทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด โดยมี
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การป|องกันประเทศ
จากภัยคุกคามจากภายนอก รักษาความม่ันคง
ภายใน รักษาความสงบเรียบรUอยภายในประเทศ 
และพัฒนาประเทศ เพื่อความอยูXเย็นเปeนสุขของ
ประชาชน ภายใตUระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยDเปeนประมุข (สุปรีชา กมลาศนD, 
2543: 12) ดังน้ันทรัพยากรบุคคลหรือกําลังทหาร
นับวXาเปeนปZจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหUกองทัพ
หรือองคDกรบรรลุตามเป|าหมายท่ีกําหนดไวU อาชีพ
ทหารเปe นอาชีพท่ี รั บผิ ดชอบตX อสั งคม และมี            
ความรับผิดชอบตXอสาธารณะ อาชีพทหารมีความแตกตXาง
จากอาชีพอื่นในสังคมอยXางเห็นไดUชัด คือ เปeนอาชีพท่ี
ตUองดํารงความอยูXรอดของบุคคล และของชาติ 
อาชีพทหารเปeนอาชีพท่ีตUองใชUความรุนแรงใน       
การทําหนUาท่ีเมื่อจําเปeน และพรUอมท่ีจะสละชีวิต
เพื่อการทําหนUาท่ี กลXาวอีกนัยหน่ึงคือ เปeนอาชีพท่ี
ใชUขจัดความขัดแยUงของสังคม ขจัดความขัดแยUง
ระหวXางรัฐ และจากการท่ีทหารเปeนผูUรับใชUสังคม
รูปแบบหน่ึงท่ีมีการใชUความรุนแรงเปeนเคร่ืองมือ 
ทําใหUทหารตUองมี เค ร่ืองกํากับการทําหนUาท่ี         
อันไดUแกX วินัยทหาร คุณธรรม และจริยธรรมทาง
ทหาร ซึ่งเคร่ืองกํากับเหลXาน้ีตUองมีความรัดกุมและ
มีมากกวXาอาชีพอื่น เพราะหากขาดการกํากับท่ีดี
แลUว อาจนํามาซึ่งความพินาศของสังคม นํามาซึ่ง
ความลXมสลายของรัฐน่ันเอง (จรรยาบรรณทหาร, 
2556: ระบบออนไลนD) ฉะน้ันบทบาทภาระหนUาท่ี
สําคัญของทหารจะสําเร็จตามเป|าหมายท่ีกําหนด
ไวUมากนUอยเพียงใด จะขึ้นอยูXกับความสํานึกใน 
ความรับผิดชอบ ความรูUสึกจงรักภักดี ความเสียสละ           

การทุXมเทกําลังกาย กําลังใจ ความเปeนนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกัน ความมีสXวนรXวม ความรูUสึกผูกพันท่ีมีตXอ
อง คD ก ร  แ ละ ก ารมี แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝP สั ม ฤท ธ์ิ ใ น            
การปฏิบัติงาน เพราะหากขาดซึ่งปZจจัยเหลXาน้ีแลUว 
กําลังพลของกองทัพก็อาจจะมีการโยกยUาย 
ลาออก ปลดออก หรือเปลี่ยนงาน หรือไมXก็
ปฏิบัติงานอยXางไมXเต็มความสามารถ  ซึ่งจะทําใหU
เ กิ ด ค ว า ม เสี ยห า ยแ ล ะ เ กิ ด ผ ล ก ระ ทบตX อ
ประสิทธิผลขององคDกรสXวนรวม 

ขUาราชการทหาร เปeนอาชีพท่ีตUองปฏิบัติ
ภารกิจท่ีเสี่ยงตXออันตราย มีพื้นท่ีกลุXมเป|าหมายท่ี
ตUองรับผิดชอบเปeนจํานวนมากภายใตUขีดจํากัดของ
กําลังพล และงบประมาณ รวมท้ังความยากลําบาก
นานัปการในการปฏิบัติงาน ดังเชXน หนXวยขXาวกรอง
ทางทหาร เปeนหนXวยขึ้นตรงกองทัพบกและ               
มีหนXวยรองหลักประกอบดUวย หนXวยขXาวกรองทาง
ทหารสนับสนุนกองทัพภาค และหนXวยขXาวกรอง
ทางทหารสนับสนุนหนXวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
ซึ่งมีหนUาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติการขXาวสนับสนุน
หนXวยปฏิบัติการทางยุทธวิธี ท้ังในภารกิจป|องกัน
ประเทศ และภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร จัดกําลังพลและยุทโธปกรณD กํากับ
ดูแลและ ใหUความชX วย เหลือทาง เทค นิคแกX     
หนXวยขXาวกรองทางทหารและชุดท่ีแยกไปสนับสนุน
หนXวยท่ีปฏิบัติการในทางยุทธวิธี ตามแผนป|องกัน
ชายแดน และงานรักษาความม่ันคงภายในพื้นท่ี
จั งหวัดชายแดนภาคใตU  ลUวนเปeน พ้ิน ท่ี ท่ี เปeน
อันตรายตXอชีวิตเปeนอยXางย่ิง ดังน้ันหากทหารขาด
จิตสํานึก หรือไมXปฏิบัติตามคําสัตยDปฏิญาณตนตXอ
ธงชัยเฉลิมพล อาทิเชXน ขUาพเจUาจักยอมตายเพื่อ
อิสรภาพและความสงบสุขของชาติ ขUาพเจUาจักอยูX
ในศีลธรรมอันดีงามของศาสนา ขUาพเจUาจักเทิดทูน
แ ล ะ รั ก ษ า ไ วU ซึ่ ง พ ร ะ บ ร ม เ ด ช า นุ ภ า พ แ หX ง
พระมหากษัตริยDเจUา ขUาพเจUาจักรักษาไวUซึ่งการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยDเปeนองคD
ประมุข ฯลฯ ยXอมสXงผลใหUการปฏิบัติหนUาท่ีเปeนไป
อยXางไมXมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาของ 
McClelland (1987: 207-256) พบวXา แรงจูงใจใฝP
สัมฤทธ์ิมีความสัมพันธDกับ ความเจริญกUาวหนUาของ
ประเทศ ซึ่งเขาไดU เสนอแนวนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไวU 3 ขUอ คือ ตUองพยายาม
ทําใหUบุคคลคลายความยึดม่ันในขนบธรรมเนียม
ประเพณี และหันมาเอาใจใสXรับฟZงความคิดเห็น
ของ บุคคลอื่ น  ตU อ งพยายามทํา ใหU บุ คคลมี      
ความตUองการสัมฤทธ์ิผลสูงขึ้น และตUองพยายาม
ใชUบุคคลท่ีมีความตUองการสัมฤทธ์ิผลสูงน้ันใหUเกิด
ประโยชนDมากท่ีสุดเทXาท่ีจะทําไดU ดังน้ันหาก
ขU า รา ชก ารทห ารมี แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝP สั ม ฤท ธ์ิ ใ น         
การปฏิบัติงานสูงยXอมสXงผลใหUการทํางานประสบ
ผลสําเร็จตามเป|าหมายของตนเอง และตาม
ภารกิจหลักขององคDกร 
 

วัตถุประสงคKของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงานของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวย
ขXาวกรองทางทหาร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงานของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวย
ขXาวกรองทางทหาร จําแนกตามปZจจัยสXวนบุคคล 
ไดUแกX อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณDทํางาน ระดับรายไดUตXอเดือนและช้ันยศ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร ท่ี ใชU ในการวิจัยค ร้ัง น้ี เปeน 
ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
จํานวน 578 นาย ท่ีปฏิ บั ติงานในป�  พ.ศ.2556         
ท่ีหนXวยขXาวกรองทางทหาร ถนนอํานวยสงคราม 
แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จําแนก

เปeนระดับช้ันสัญญาบัตร 198 นาย และระดับ       
ช้ันประทวน 380 นาย  
 กลุXมตัวอยXางท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีเปeน 
ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
จํานวน 236 นาย โดยวิธีการคํานวณหาขนาดของ
กลุXมตัวอยXางตามตารางของ Yamane (1970: 
886-887) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ อายุ สถานภาพ         

การสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณDทํางาน 
ระดับรายไดUตXอเดือน และระดับช้ันยศ  

 2. ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ        

ในการปฏิบัติงานของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวย
ขXาวกรองทางทหาร แบXงออกเปeน 6 ดUาน คือ               
ดUานความกลUาเสี่ยง ดUานความขยันขันแข็ง ดUาน
ความรับผิดชอบตXอตนเอง ดUานความตUองการทราบ
ผล การตัดสินใจของตนเอง ดUานการทํานาย/
คาดการณDไวUลXวงหนUา และดUานการมีทักษะใน   
การจัดระบบงาน 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรอง
ทางทหาร มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
อยูXในระดับสูง 
 2. ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ท่ีมีอายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ประสบการณDทํางาน ระดับรายไดU
ตXอเดือน และช้ันยศ ตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงานแตกตXางกัน 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย  
 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปZจจัยสXวนบุคคล 
ดUานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
การสมรส และรายไดUเฉลี่ยตXอเดือน 
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 2. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บแรงจู ง ใ จ       
ใฝPสัมฤทธ์ิ เปeนแบบสอบถามท่ีผูUวิจัยดัดแปลงและ
ปรับปรุงขึ้นมาตามแนวคิดองคDประกอบดUาน
แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิของ McClelland โดยมีลักษณะ
เปeนแบบมาตราสXวนประมาณคXา (rating scale) 
แบXงระดับการเลือกตอบคําถามออกเปeน 5 ระดับ 
จํานวน 60 ขUอ โดยมีคXาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ดU ว ยก ารหา คX า สั มประ สิ ท ธ์ิ แอลฟ า  ( Alpha 
Coefficient) เทXากับ .96     
 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขUอง มาเปeนแนวทางในการสรUาง       
ขUอคําถามในแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจ         
ใฝPสัมฤทธ์ิ ซึ่งเคยมีผูUวิจัยทXานอื่นไดUสรUางไวUแลUว 
 2. ผูUวิจัยไดUรวบรวมและเขียนเปeนขUอคําถาม
ขึ้นใหมX ใหUสอดคลUองกับคํานิยามเกี่ยวกับแรงจูงใจ         
ใฝPสัมฤทธ์ิ ตามแนวคิดของ McClelland และเพื่อใหU
เหมาะสมกับกลุXมตัวอยXางซึ่งเปeนขUาราชการทหาร 
สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร หลังจากน้ันนําขUอ
คําถาม จําวน 60 ขUอ ไปใหUผูU เช่ียวชาญประเมิน    
เพื่ อหาคXาดัชนีความสอดคลUอง (IOC) และนํา
แบบสอบถามไปทดลองใชUกับกลุXมตัวอยXาง ซึ่งเปeน
ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร  
จํานวน 30 คน   
 3. ผูUวิจัยไดUทําการเก็บรวบรวมขUอมูลและ
ใชUกลุXมตัวอยXางจากขUาราชการทหาร สังกัดหนXวย 
ขXาวกรองทางทหาร จํานวน 236 ฉบับ มาตรวจสอบ
ความสมบูรณDของขUอมูลและนําขUอมูลท่ีไดU ไป
วิเคราะหDทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตXอไป 

 การวิเคราะหKข�อมูล 
 1. หาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชU
ดัชนีความสอดคลUอง (IOC)  
 2. วิเคราะหDขUอมูลเกี่ยวกับปZจจัยสXวน
บุคคล ไดUแกX อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณDทํางาน ระดับรายไดUตXอเดือน 

และช้ันยศ โดยใชUคXาความถี่และหาคXารUอยละ เพื่อ
แสดงขUอมูลของกลุXมตัวอยXาง 
 3. วิเคราะหDระดับแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิของ
กลุXมตัวอยXาง โดยภาพรวมและเปeนดUาน จําแนก
ต า ม ตั ว แ ป ร อ า ยุ  ส ถ า น ภ า พ ก า ร ส ม ร ส          
ระดับการศึกษา ประสบการณDทํางาน ระดับรายไดU
ตXอเดือน และช้ันยศ โดยหาคXาเฉลี่ย และสXวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 4. วิเคราะหDความแตกตXางของระดับ
แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิของกลุXมตัวอยXาง ดUวยสถิติ         
t-test (กรณี 2 กลุXม) และ One-way ANOVA (กรณี
มากกวXา 2 กลุXม) ในกรณีท่ีพบความแตกตXางอยXางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตXาง
เปeนรายคูX โดยวิธีการของเชฟเฟP (Scheffé’s method) 
  

ผลการวิจัย 
 1. ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรอง
ทางทหาร มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยูXในระดับสูง  
 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ
ของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
ตามปZจจัยสXวนบุคคล สรุปไดUดังน้ี 
 2.1 ขUาราชการทหารท่ีมีอายุตXางกัน   
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ไมXแตกตXางกัน เมื่อพิจารณาเปeนรายดUานพบวXา 
ขUาราชการทหารมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
ดUานความกลUาเสี่ยง ดUานความตUองการทราบผล
การตัดสินใจของตนเอง และ ดUานการทํานายหรือ
คาดการณDไวUลXวงหนUา แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สXวนดUานอื่น  ๆไมXพบความแตกตXาง  
 2.2 ขUาราชการทหารท่ีมีสถานภาพ  
การสมรสตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน เมื่อพิจารณาเปeนราย
ดUานพบวXา ขUาราชการทหารมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงานดUานความกลUาเสี่ยง และดUานการทํานาย
หรือคาดการณDไวUลXวงหนUา แตกตXางกันอยXาง       
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สXวนดUานอื่นๆ            
ไมXพบความแตกตXาง 
 1.3 ขUาราชการทหารท่ีมีระดับการศึกษา
ตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน         
โดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน เมื่อพิจารณาเปeนรายดUาน
พบวXา ขUาราชการทหารมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ         
ในการปฏิบัติงานดUานความกลUาเสี่ยง แตกตXางกัน
อยXางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สXวนดUานอื่นๆ 
ไมXพบความแตกตXาง 
 1.4 ขUาราชการทหารท่ีมีประสบการณD
ทํางานตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมแตกตXางกัน เมื่อพิจารณาเปeน      
รายดUาน พบวXาขUาราชการทหารมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงานดUานความกลUาเสี่ยง ดUานความขยัน
ขันแข็ง และดUานความตUองการทราบผลการตัดสินใจ
ของตนเอง แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 สXวนดUานอื่นๆ ไมXพบความแตกตXาง 
 1.5 ขUาราชการทหารท่ีมีระดับรายไดU
ตX อ เดื อนตX า ง กั น  มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝP สั มฤ ท ธ์ิ ใ น         
การปฏิบัติงาน  โดยภาพรวมไมXแตกตXางกันเมื่อ
พิจารณาเปeนรายดUาน พบวXาขUาราชการทหาร      
มีแรงจู ง ใจใฝP สัมฤท ธ์ิในการปฏิ บั ติ งานดUาน      
การทํานายหรือคาดการณDไวUลXวงหนUา แตกตXางกัน
อยXางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สXวนดUาน
อื่นๆ ไมXพบความแตกตXาง 
 1.6 ขUาราชการทหารท่ีมีช้ันยศตXางกัน 
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ไมXแตกตXางกัน เมื่อพิจารณาเปeนรายดUาน พบวXา
ขUาราชการทหารมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
ดUานความตUองการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง 
แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สXวนดUานอื่นๆ ไมXพบความแตกตXาง 
 
 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรอง

ทางทหาร มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยูXในระดับสูง ซึ่งผลการวิจัยดังกลXาว
ไดUสนับสนุนสมมติฐานท่ี ต้ังไวU  ท้ัง น้ีเนื่องจาก          
การปฏิบัติหนUาท่ีหลักของขUาราชการทหาร สังกัด
หนXวยขXาวกรองทางทหาร ตUองปฏิบัติภารกิจท่ีเสี่ยง
ตXออันตราย มีพื้นท่ีกลุXมเป|าหมายท่ีตUองรับผิดชอบ
เปeนจํานวนมากภายใตUขีดจํากัดของกําลังพล และ
งบประมาณ รวมท้ังความยากลําบากนานัปการใน
การปฏิบัติงาน ฉะน้ันหากทหารมีแรงจูงใจใฝP
สัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตํ่ายXอมสXงผลใหUการปฏิบัติ
หนUาท่ีเปeนไปอยXางไมXมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหU
เกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบตXอองคDกรไดU 
จากผลการวิจัยแสดงใหUเห็นวXาขUาราชการทหาร 
สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร รูUบทบาทหนUาท่ี
และภารกิจของตนเอง มีความรับผิดชอบตXอตนเอง
คXอนขUางสูง มีความมุXงม่ันพยายาม มานะพากเพียร
ตXอสิ่งท่ีทUาทาย หรือย่ัวยุความสามารถของตน 
กลUาคิด กลUาทํา กลUาตัดสินใจ และมักจะติดตาม
ผลการตัดสินใจของตนเอง เพื่อคUนหาขUอบกพรXอง
มาปรับปรุงแกUไขหรือพัฒนาใหUดีขึ้นกวXา เดิม           
จึงสXงผลใหUขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรอง
ทางทหารมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานอยูX
ในระดับสูง ซึ่ งสอดคลUองกับผลงานวิจัยของ           
สายันหD ศรีสมุทรนาค (2550) ไดUศึกษาพบวXา 
ขUาราชการทหาร สังกัดกรมยุทธโยธาทหารบก             
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยูXในระดับมาก ซึ่งผลงานวิจัยดังกลXาว
สอดคลUองกับแนวคิดของ McClelland (1987: 
100-110) ท่ีเช่ือวXาแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิน้ีสามารถ
กระตุUนใหUมีขึ้นในตัวบุคคลไดU เพราะแรงจูงใจใฝP
สัมฤทธ์ิคือ ความปรารถนาของบุคคลท่ีจะกระทํา
สิ่งหน่ึงสิ่งใดใหUสําเร็จลุลXวงไปไดUดUวยดี ซึ่งเปeน
เสมือนพลังผลักดันใหU บุคคลกUาวไปขUางหนUา        
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มี ค ว า ม ตU อ ง ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยูX เ ส ม อ มี        
ความมุXงม่ันสูXมาตรฐานและความเปeนเลิศในสิ่งท่ีทํา 
บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิสูงจะมีการแสดง
พฤติกรรมการทํางาน คือ มีความรับผิดชอบใน 
การทํางาน ชอบต้ังเป|าหมายในการทํางานพอประมาณ
เทX า ท่ีจะสามารถกระทําไดU  มีความมุX ง ม่ัน สูX
ความสําเร็จของงาน แมUจะตUองเผชิญกับปZญหา
และอุปสรรคหรือความยากลําบาก บุคคลน้ันก็จะมี
ความพยายามทํางานอยXางเต็มความสามารถเพื่อใหU
ผลงานออกมาดี และเกิดความพึงพอใจเมื่อสามารถ
ทํางานท่ียากและทUาทายความสามารถไดUสําเร็จ และ
จากการศึกษาของ McClelland ยังพบวXา ผูU ท่ีมี
แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิสูงจะปฏิบัติงานไดUดีกวXาผูUท่ีมี
แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิตํ่า ดังน้ัน หากขUาราชการทหาร
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสูงยXอม
สXงผลใหUการทํางานประสบผลสําเร็จตามเป|าหมาย
ของตนเองและตามภารกิจหลักขององคDกร 

2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ
ของขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
ตามปZจจัยสXวนบุคคล พบวXา  

2.1 ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ท่ีมีอายุตXางกัน มีแรงจูงใจ         
ใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน ซึ่งไมXเปeนไป
ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวU ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก
ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
มีภารกิจหลักท่ีเหมือนกัน มีหนUาท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีคลUายคลึงกัน และยึดถือกฎระเบียบอยXาง
เครXงครัด เนื่องดUวยทหารตUองมี เค ร่ืองกํากับ        
การปฏิบัติหนUาท่ี อันไดUแกX วินัยทหาร คุณธรรม 
และจริยธรรมทางทหาร จึงสXงผลใหUทหารทุกนาย
โดยไมXจํากัดชXวงอายุ มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิใน         
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน เมื่อพิจารณา 
เปeนรายดUานกลับพบวXาขUาราชการทหารท่ีมีอายุ  
51 ป�ขึ้นไป มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความกลUา
เสี่ยง สูงกวXาชXวงอายุอื่นๆ ท้ัง น้ีผูU วิจัยเห็นวXา        

อาจเปeนเพราะผูUท่ีมีอายุ 51 ป�ขึ้นไป มีวุฒิภาวะสูง          
ผXานเร่ืองราวตXางๆ หรือมีประสบการณDเขUามาใน
ชีวิตมากมาย จึงทําใหUมีลักษณะเปeนผูUท่ีมีความกลUา
คิด กลUาทํา กลUาตัดสินใจ และกลUาท่ีจะเผชิญกับ
ความสําเร็จหรือความลUมเหลวอยXางเด็ดเดี่ยว 
เพราะไดUนําประสบการณDในอดีตมาเปeนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน และกลุXมตัวอยXางขUาราชการ
ทหารท่ีมีอายุ 31-40 ป� มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUาน
ความตUองการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง  
สูงกวXาชXวงอายุอื่นๆ แสดงใหUเห็นวXาบุคคลท่ีมีอายุ
อยูXในชXวงวัยน้ี มีความรอบรูUในการตัดสินใจ และ       
มีการตรวจสอบติดตามผลการตัดสินใจของตนเอง 
และสามารถประเมินความสําเร็จของงานท่ีปฏิบัติ
ไดUตรงตามความเปeนจริง รวมท้ังสามารถนําขUอบกพรXอง
ในการตัดสินใจท่ีผิดพลาดมาปรับปรุงหรือพัฒนา
ใหUดีกวXาเดิม อีกท้ังยังพบวXากลุXมตัวอยXางขUาราชการ
ทหารท่ีมีอายุ 20-30 ป� มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ       
ดUานการทํานายหรือคาดการณDไวUลXวงหนUา สูงกวXา
ชXวงอายุอื่นๆ แสดงใหUเห็นวXาผูU ท่ีอยูXในชXวงอายุ  
20-30 ป� มีความสามารถในการคาดการณD
ลXวงหนUาไดUอยXางแมXนยํา มีการวางแผนระยะยาว 
เล็งเห็นการณDไกล และตระหนักอยูXเสมอวXาอนาคต
ของตนขึ้นอยูXกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  
  2.2 ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ท่ีมีสถานภาพการสมรสตXางกัน           
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน 
ซึ่งไมXเปeนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวU ท้ังน้ีอาจ
เนื่องมาจากขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรอง
ทางทหาร มีความทะเยอทะยานสูง มีความมุXงม่ัน
ต้ังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติหนUาท่ีดUวยความ
เครXงครัดในระเบียบวินัย ดังน้ันขUาราชการทหาร 
สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร ทุกนายท้ังท่ีมี
สถานภาพโสด สมรส หมUาย/หยXารUาง พรUอมท่ีจะ
สละชีวิตเพื่อการทําหนUาท่ีและคํานึงถึงผลประโยชนD
ของสXวนรวมเปeนหลัก ดUวยเหตุผลดังกลXาวอาจเปeน
เพียงสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหUขUาราชการทหาร สังกัด
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หนXวยขXาวกรองทางทหาร มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิ
โดยภาพรวมไมXแตกตXางกันและเมื่อพิจารณาเปeน
รายดUาน พบวXาขUาราชการทหารท่ีมีสถานภาพโสด 
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความกลUาเสี่ยง และดUาน 
การทํานายหรือคาดการณDไวUลXวงหนUา สูงกวXา
สถานภาพอื่นๆ อาจเปeนไปไดUวXาบุคคลท่ีมีสถานภาพ
โสด ใชUชีวิตโดยลําพัง ไมXตUองรับภาระงานท่ีหนัก
เหมือนบุคคลท่ีสมรสแลUว ซึ่งตUองรับผิดชอบท้ังงาน
หลัก และรับผิดชอบในเร่ืองของการเปeนหัวหนUา
ครอบครัว ดังน้ันบุคคลท่ีมีสถานภาพโสดจึงมี 
ความพรUอมท่ีจะทํางานงานท่ียาก ทUาทายความสามารถ
ของตน เพราะมีความหวังในความสําเร็จสูง        
และเปeนผูU ท่ีมีความสามารถในการคาดการณD
ลXวงหนUาไดUอยXางแมXนยํา มีการวางแผนระยะยาว
เพราะเล็งเห็นการณDไกล และตระหนักอยูXเสมอวXา
อนาคตของตนขึ้นอยูXกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
จึงสXงผลใหUขUาราชการทหารท่ีมีสถานภาพโสด          
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความกลUาเสี่ยง และดUาน
การทํานายหรือคาดการณDไวUลXวงหนUา อยูXใน
ระดับสูง 

2.3 ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ท่ีมีระดับการศึกษาตXางกันมีแรงจูงใจ
ใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน ซึ่งไมXเปeนไป
ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวU ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก
ปZจจุบันสังคมไดUมีการเปลี่ยนแปลงไป ขUาราชการ
ทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร จึงตUองพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อใหUทันตXอความกUาวหนUาของ
ประเทศ เนื่องจากเปeนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวขUอง
กับการรักษาความม่ันคงของรัฐ รักษาเอกราช 
ผลประโยชนDของชาติ ดังน้ันขUาราชการทหาร สังกัด
หนXวยขXาวกรองทางทหารจึงตUองศึกษาและเรียนรูUสิ่ง
ใหมXๆ อยูXเสมอ  อีกท้ังการการศึกษาหาความรูUไมX
จําเปeนตUองศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อใหUไดUวุฒิ
การศึกษาเทXาน้ัน แตXสามารถฝ�กฝนเรียนรูUจาก
ประสบการณDตXางๆ ในชีวิตประจําวันไดUดUวยตนเอง 
จึงสXงผลใหUขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรอง

ทางทหารท่ีมีระดับการศึกษาตXางกัน มีแรงจูงใจใฝP
สัมฤทธ์ิโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน และเมื่อ
พิจารณาเปeนรายดUาน พบวXาขUาราชการทหาร สังกัด
หนXวยขXาวกรองทางทหารท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความกลUา
เสี่ยง สูงกวXาระดับการศึกษาอื่นๆ เนื่องจากผูUท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีอาจไดUรับประสบการณD
ท่ีหลากหลาย และมีความสามารถในการคิดสูง ดังท่ี 
James Mill (อUางถึงในจิตลดา พัดเย็น, 2543: 42) 
ไดUกลXาวไวUวXา การศึกษาเปeนปZจจัยสําคัญท่ีจะชXวย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมนุษยD  การศึกษา
มิใชXเพียงการถXายทอดความรูUจากคนหน่ึงไปสูXอีก
คนหน่ึงเทXาน้ัน  แตXการศึกษาท่ีสมบูรณDจะตUองเปeน
ก า ร ศึ ก ษา ท่ี เ พ่ิ ม พู นส ติปZ ญ ญ า  แ ล ะ ส รU า ง       
ความสมบูรณDในตัวมนุษยDใหU เกิดขึ้น คือ ใหUมี  
ความเช่ือม่ันในตนเอง สามารถสรUางสติปZญญา 
ตัดสินวินิจฉัยเหตุการณDตXางๆ ไดUดUวยตนเอง ดังน้ัน
ขUาราชการทหารท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
อาจมีความกลUาเสี่ยงท่ีเปeนการแสดงออกของ
ลักษณะนิสัยบุคคลท่ีมีการตัดสินใจท่ีเด็ดเดี่ยวใน
การกระทําสิ่งท่ีเปeนไปไดU จึงสXงผลใหUมีแรงจูงใจ  
ใฝPสัมฤทธ์ิดUานความกลUาเสี่ยงสูง 
 2.4 ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ท่ีมีประสบการณDทํางานตXางกัน    
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวม และรายดUาน
ความกลU า เสี่ ยง  ดU านความขยัน ขันแ ข็งและ       
ดUานความตUองการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง 
แตกตXางกันอยXางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซึ่งตรงตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวU โดยท่ีขUาราชการ
ทหารท่ีมีประสบการณD ทํางาน มากกวX า 15  ป�             
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความกลUาเสี่ยง สูงกวXาผูUมี
ประสบการณDทํางานนUอยวXา 15 ป� ท้ังน้ีผูUวิจัยเห็น
วXาอาจเปeนเพราะผูUท่ีมีประสบการณDทํางานมานาน 
ไดUประสบพบเจอกับปZญหาตXางๆ มากมายหลาย
ดUาน มีมุมมองและประสบการณDอยXางกวUางขวาง 
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ทําใหUมีลักษณะเปeนผูU ท่ีมีความกลUาคิด กลUาทํา  
กลUาตัดสินใจ และกลUาท่ีจะเผชิญกับความสําเร็จ
หรือความลUมเหลวอยXางเด็ดเดี่ยว มีความเช่ือวXา          
การปฏิบัติงานท่ียาก ทUาทายความ สามารถและ              
มีความเสี่ยงสูงใหUสําเร็จลุลXวงไปไดUน้ันจะนําความสุข 
ความพึงพอใจ และความสําเร็จมาสูXตน และ
ขUาราชการทหารท่ีมีประสบการณDทํางานนUอยวXา      
5 ป� มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความขยันขันแข็ง 
ดUานความตUองการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง 
และมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวม สูงกวXา        
ผูUมีประสบการณDทํางานมากกวXา 5 ป� อาจเปeนไป
ไดUวXาผูUท่ีเร่ิมทํางานใหมXๆ มักจะมีความขยันขันแข็ง 
มีความอดทน มีความกระตือรือรUน และมีความพรUอม
ท่ีจะเรียนรูUงาน หรือเป�ดใจรับประสบการณDใหมXๆ 
มักจะไตรXตรองอยXางละเอียดถี่ถUวนกXอนตัดสินใจ
ทําสิ่งใดลงไป และมีการติดตามผลการตัดสินใจ
ของตนเอง โดยการตรวจสอบและติดตามผล        
การปฏิบัติงานเปeนระยะ และสามารถประเมิน
ความสําเร็จของงานท่ีปฏิบัติไดUตรงตามความเปeน
จริง รวมท้ังสามารถนําขUอบกพรXองในการตัดสินใจ
ท่ีผิดพลาดมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหUดี  
 2.5 ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ท่ีมีระดับรายไดUตXอเดือนตXางกัน          
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน 
ซึ่งไมX เปeนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวU  ท้ัง น้ี          
อาจเนื่องมาจากขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาว
กรองทางทหาร ไมXวXาจะมีระดับรายไดUตXอเดือน
เทXาไร ตXางก็มีเป|าหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักขององคDกร น่ันก็คือ หนUาท่ีใน          
การรับผิดชอบตXอการปฏิบัติการขXาวสนับสนุน
หนXวยปฏิบัติการทางยุทธวิธี ท้ังในภารกิจป|องกัน
ประเทศ และภารกิจรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร จัดกําลังพลและยุทโธปกรณD กํากับ
ดูแลและใหUความชXวยเหลือทางเทคนิคแกXหนXวย
ขXาวกรองทางทหารและชุดท่ีแยกไปสนับสนุนหนXวย
ท่ีปฏิบัติการในทางยุทธวิธี ตามแผนป|องกันชายแดน 

และงานรักษาความม่ันคงภายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตU จึงสXงผลใหUขUาราชการทหาร สังกัดหนXวย
ขXาวกรองทางทหารท่ีมีระดับรายไดUตXอเดือนตXางกัน 
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมไมXแตกตXางกัน 
และเมื่อพิจารณาเปeนรายดUาน พบวXาขUาราชการ
ทหารท่ีมีระดับรายไดUตXอเดือนตํ่ากวXา 10,000 บาท 
มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานการทํานายหรือคาดการณD
ไวUลXวงหนUา สูงกวXาระดับรายไดUอื่นๆ แสดงใหUเห็น
วXาผูUท่ีมีรายไดUนUอยหรือมีรายไดUตXอเดือนตํ่ากวXา 
10,000 บาท เปeนบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดท่ี
รอบคอบและพิจารณาอยXางถี่ถUวนกXอนตัดสินใจทํา
สิ่งหน่ึงสิ่งใดลงไป มีการวางแผนระยะยาวมองการณDไกล 
และศึกษาขUอมูลรอบดUานหรือคํานึงถึงความเปeนไป
ไดUกXอนลงมือปฏิบัติงาน เพราะตระหนักอยูXเสมอวXา
อนาคตของตนขึ้นอยูXกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
และมีความคาดหวังวXาการปฏิบัติงานอยXางเต็ม
กําลังความสามารถจะสXงผลใหUตนเองมีความกUาวหนUา
และมีรายไดUสูง ดังท่ีการศึกษาของ ไพฑูรยD เครือแกUว 
(2518: 81) พบวXา รายไดUซึ่งเปeนคXาตอบแทนท่ี
บุคคลไดUรับจากการทํางานของตนเปeนตัวกําหนด
แนวทางหรือพฤติกรรมของตนเอง 
 2.6 ช้ันยศ จากผลการวิจัยพบวXา 
ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร    
ท่ีมีช้ันยศตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพรวม
ไมXแตกตXางกัน ซึ่ งไมX เปeนไปตามสมมติฐานท่ี
กําหนดไวU ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากขUาราชการทหาร 
สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหาร ท้ังท่ีมี ช้ันยศ
สัญญาบัตร และช้ันยศประทวน ตXางก็มีหนUาท่ีและ
ความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
และหนUาท่ีอื่นๆ ท่ีไดU รับมอบหมาย มีความขยัน
ขันแข็ งและมี ความพรU อมท่ี จะปฏิ บั ติ งานอยูX
ตลอดเวลา อีกท้ังยังมีความคาดหวังตXอความกUาว 
หนUาในการปฏิบัติหนUาท่ีเชXนเดียวกัน จึงสXงผลใหU
ขUาราชการทหาร สังกัดหนXวยขXาวกรองทางทหารท่ี
มี ช้ันยศตXางกัน มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิโดยภาพ         
รวมไมXแตกตXางกัน เมื่อพิจารณาเปeนรายดUาน 
พบวXาขUาราชการทหารท่ีมี ช้ันยศสัญญาบัตรมี
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แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUานความตUองการทราบผล 
การตัดสินใจของตนเองสูงกวXาช้ันยศประทวน 
แสดงใหU เห็นวXานายทหารสัญญาบัตรเปeนผูU ท่ีมี   
ความรอบรูUในการตัดสินใจ และติดตามผลการตัดสินใจ
ของตนเอง โดยไมXใชXการคาดคะเน เอาเองวXาจะตUอง 
เปeนลักษณะอยXางน้ันอยXางน้ี แตXเปeนลักษณะของ
การตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานเปeน
ระยะ มีความตUองการทราบขXาวสารหรือขUอมูล
ยUอนกลับในทันทีทันใด เพื่อท่ีจะประเมินคXาสิ่งท่ีตนไดU
ตัดสินใจทําลงไป หรือผลงานท่ีไดUมอบหมายใหUผูUอื่น
กระทํา และพรUอมท่ีจะปรับปรุงแกUไขปZญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นไดUอยXางรวดเร็วทันเวลา เนื่องจากนายทหาร
สัญญาบัตรสXวนใหญX ซึ่งปฏิบัติหนUาท่ีในลักษณะ
ของหัวหนUางาน ท่ีตUองคอยควบคุม ดูแลใหUคําปรึกษา 
และมอบหมายงานใหUกับผูUใตUบังคับบัญชา จึงสXงผลใหU
นายทหารสัญญาบัตรมีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUาน
ความตUองการทราบผลการตัดสินใจของตนเอง 
มากกวXานายทหารช้ันประทวน ซึ่งสอดคลUองกับ
ผลการวิจัยของ สายัณหD ศรีสมุทรนาค (2550) ท่ี
พบวXา ขUาราชการทหารสังกัดกรมยุทธโยธา
ทหารบกช้ันสัญญาบัตรกับช้ันยศประทวน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โ ด ย ร ว ม แ ล ะ ร า ย ดU า น  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ดU ว ย                 
ดUานความสําเร็จของงาน ดUานการไดUรับการยอมรับ
นับถือ ดUานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดUานความรับผิดชอบ

ตXองาน ดUานความกUาวหนUาในงาน แตกตXางกัน 
ท้ังน้ีเนื่องจากขUาราชการทหารช้ันประทวนจะมี
แรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิแตกตXางจากขUาราชการทหารช้ัน
สัญญาบัตร  
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ  
1. ผูUบังคับบัญชาควรนําผลการวิจัยไปใชU

ในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในตนเอง 
เพื่อใหUขUาราชการทหาร มีแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิใน
การปฏิบัติงานทุกๆ ดUานใหUดีย่ิงขึ้น  

2. สํานักงานหนXวยขXาวกรองทางทหาร 
ควรมีการจัดเก็บผลการวิจัยคร้ังน้ีไวUใหUเปeนระบบ
และตXอเนื่อง เพื่อเปeนขUอมูลท่ีจะชXวยใหUผูUท่ีมีหนUาท่ี
เกี่ยวขUองไดUนําไปใชUประโยชนDในการบริหารงาน
บุคลากรไดU   

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป  
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระดUานอื่น
เพ่ิมเติม เพื่อดูวXาสXงผลตXอแรงจูงใจใฝPสัมฤทธ์ิดUวย
หรือไมX อาทิ เชXน เพศ ประวัติการลา  ฯลฯ เพื่อใหU
ไดUขUอสรุปท่ีมีความชัดเจนและถูกตUองมากย่ิงขึ้น  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับ
แรงจู ง ใ จ ใ ฝP สัมฤท ธ์ิ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของ
ขUาราชการทหาร ในสังกัดอื่นๆ ท่ีเปeนหนXวยขึ้นตรง
กับกองทัพบก  
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