
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร 
 

 



ค าน า 

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง 
ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการด าเนินการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรัก 
ความผูกพัน มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานของบุคลากรและความส าเร็จ 
ตามเป้าหมายของ กอ.รมน.  

ส านักบริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สบค.กอ.รมน.)  
เป็นหน่วยงานท่ีก ากับ ดูแล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หนึ่งในภารกิจส าคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจ และ
การสร้างความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรท่ีเป็นกลไกการขับเคล่ือนภารกิจส าคัญของ กอ.รมน. รู้สึก  
มีคุณค่า เกิดความรักความผูกพัน มีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ 
กอ.รมน. ซึ่งแสดงถึงบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขวัญก าลังใจท่ีดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
รักและพร้อมทุ่มเทให้กับงาน ผลงานท่ีได้มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายของ กอ.รมน.  

  สบค.กอ.รมน. จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



สารบัญ 
 

                 หน้า 
ค าน า             

สารบัญ           

สารบัญตาราง          

การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของ กอ.รมน.      
ความส าคัญของความผูกพัน        1 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.   ๓ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้         ๓ 
กรอบแนวคิด           ๕ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง         ๖ 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล        ๗ 
การวิเคราะหร์ายงานการส ารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพัน 1๕ 

ข้อเสนอแนะความเร่งด่วนในการปรับปรุง      ๑๗ 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.   ๑๘ 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน.     ๑๙ 
แผนประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

ภาคผนวก         
แบบส ารวจ 
เรื่อง “แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.” 

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
“แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. ประจ าปี ๒๕๖๓” 

Timeline การจัดท าแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. 
 

 

 

 

 

 
 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที่         หน้า 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง      ๗ 

ตารางท่ี 2  ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ    ๙ 
  ด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. 

ตารางท่ี 3   ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ    ๑๐ 
  ด้านปัจจัยค้ าจุนของบุคลากร กอ.รมน.  

ตารางท่ี 4   ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยสภาพแวดล้อม  ๑๒ 
ของบุคลากร กอ.รมน.     

ตารางท่ี 5   ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กร  ๑๓ 
ของบุคลากร กอ.รมน.  

ตารางท่ี 6   ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๓ 
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรใน กอ.รมน.โดยรวม 

ตารางท่ี 7   จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  ๑๔ 

ตารางท่ี ๘  จุดท่ีควรพัฒนาปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  ๑๔ 

 
 
 



๑ 

 

 

การเสริมสรา้งความผูกพันของบุคลากร 

ความส าคัญของความผูกพัน 
การปฏิบัติงานในระบบราชการ ได้มีการพัฒนากรอบแนวทางยกระดับสู่ระบบราชการ ๔.๐  

เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ ๔.๐” ท่ีมีการท างานอย่างเปิดกว้าง 
และเช่ือมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการท างานโดยยึดประชาชนเปนนููนย์กลาง (Citizen-
Centric Government) เปนนองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) โดย
อาูัยปัจจัยการสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่
การเปนนดิจิตัล (Digitization/ Digitalization ) ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเปนนหลัก เปนนท่ีไว้วางใจและเปนนท่ีพึ่งแก่ประชาชนได้ และมีการพัฒนา
เครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเปนนระบบราชการ ๔.๐ โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนา
สู่ระบบราชการ ๔.๐ ท่ีท าให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา ซึ่งเปนนการประเมิน
ระบบบริหารของหน่วยงานภาครัฐในเชิงบูรณาการ ท่ีมีการเช่ือมโยงแผนงานและเป้าหมายของหน่วยงาน 
รวมถึงสอดรับทิูทางการพัฒนาตามกรอบของยุทธูาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

การขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ บนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการท่ีมุ่งสู่ความเปนนเลิู น ามาวิเคราะห์เช่ือมโยงกับ
คุณลักษณะท้ัง ๓ มิติของระบบราชการ ๔.๐ คือ 

มิติท่ี ๑ ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน (Open and Connectedness Government) 
มีความสัมพันธ์กับระบบราชการ ๔.๐ ในหมวดท่ีส าคัญ ได้แก่ 

  หมวด ๑ การน าองค์กร  บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร  
  หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธูาสตร์   
  หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  
  หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ   
  หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินงาน  

มิติท่ี ๒ การยึดประชาชนเปนนููนย์กลาง (Citizen Centric) มีความสัมพันธ์กับระบบราชการ ๔.๐
ในหมวดท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 หมวด ๓ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ  
 
 



๒ 

 

 

มิติท่ี ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance) มีความสัมพันธ์กับ 
ระบบราชการ ๔.๐ ในหมวดท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธูาสตร์   
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ   

ส าหรับการด าเนินการแผนพัฒนาคุณภาพองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล นั้น กอ.รมน. ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร โดยมีการส ารวจ 
ความคิดเห็น และน าผลส ารวจมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ในเรื่อง "แรงจูงใจ 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน." น ามาซึ่งการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
อย่างเปนนระบบ ดังนั้น ภายใต้ปัจจัยและแนวทางการด าเนินการ กอ.รมน. ได้มีการก าหนดแนวทางการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร ท่ีเช่ือมโยงและส่งผลต่อการด าเนินงานตามภารกิจท่ีส าคัญของ กอ.รมน. โดยน ามา
ก าหนดเปนนกิจกรรม/โครงการในการปรับปรุงท้ังด้านบุคลากร และผลลัพธ์การด าเนินงานให้เปนนไปตาม
แนวทางพัฒนาคุณภาพองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธเ์สริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. 
มีข้ันตอนการด าเนินงานประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี ๑ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบรวมท้ังร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการก าหนดปัจจัย 
    เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ของ กอ.รมน.   

ขั้นตอนท่ี ๒ ส ารวจปัจจัยเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรของ กอ.รมน. 

ขั้นตอนท่ี ๓ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของ กอ.รมน. 

ขั้นตอนท่ี ๔ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อ กอ.รมน.   
 ประจ าปีงบประมาณ  พ. .ู ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

ขั้นตอนท่ี ๕ ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร ประจ าปี 
   งบประมาณ พ. .ู พ. .ู ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

ขั้นตอนท่ี ๖ ติดตามผลการด าเนินการแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร  
  ประจ าปงีบประมาณ พ. .ู พ. .ู ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

ขั้นตอนท่ี ๗ ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผน เพื่อน าผลของการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ 
   ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

  การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลการส ารวจปัจจัยครั้งนี้  ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (SPSS version 17) มีข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ 
๒. น าข้อมูลท้ังหมดไปประเมินผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าแบบส ารวจครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 
๑. สถิติพื้นฐาน 
 ค่าเฉล่ีย 
 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
๒. เกณฑ์การแปลค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจ /ความคิดเห็น 
 คะแนน  ๑ ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อยท่ีสุด 
 คะแนน  ๒ ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น น้อย 

คะแนน  ๓ ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น ปานกลาง 
คะแนน  ๔ ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มาก 

 คะแนน  ๕ ระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็น มากท่ีสุด 
เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวนระดับช้ัน เท่ากับ ๕ ช้ัน (คะแนนจาก ๑ – ๕) เกณฑ์การแปลความหมาย 
เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1997 : 190)  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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เกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียใช้การแบ่งช่วงช้ัน   ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๐.๕๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ียระหว่าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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กรอบแนวคิด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล 

  1.1 เพศ 

  1.2 สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน 

  1.3 อายุ 

  1.4 ระดับการศึกษา 

  1.5 สถานภาพการรับราชการ 

  1.6 อายุราชการ 

2. ปัจจัยความผูกพัน 

    2.1 ด้านลักษณะงาน 

    2.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า 

    2.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน 

    2.4 ด้านผู้บังคับบัญชา 

    2.5 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

    2.6 ด้านสถานท่ีและส่ิงอ านวย 
          ความสะดวก 

 

 

 

 

ความผูกพันต่อองค์กร 

1. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน   
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ 
    องค์กร 

3. การด ารงสมาชิกภาพและเป็น 
    ส่วนหนึ่งขององค์กร 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) 

  เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) และคณะ ไดู้ึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานสรุปว่า  
ความพึงพอใจในการท างานกับผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หากได้รับการตอบสนอง  
ความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ ความพึงพอใจน ามาซึ่งความขยันขันแข็งและเสียสละอุทิูตน 
เพื่อการท างาน ผลการปฏิบัติงานท่ีสูงท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนด้วย และไดู้ึกษาปัจจัยท่ีมีผลท าให้มีความสุข และ
ปัจจัยใดท่ีท าให้คนไม่มีความสุข พบว่า ตัวแปรท่ีท าให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกท่ีดี ได้แก่ ความส าเร็จ  
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง การได้รับการยอมรับนับถือ และกิจกรรมระหว่างการท างาน 
ส่วนตัวแปรท่ีท าให้บุคคลในองค์กรเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี ได้แก่ สภาพการท างาน การบังคับบัญชา เงินเดือน 
ความมั่นคงในงาน กฎระเบียบ และการปฏิบัติขององค์กร และความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในงาน เขาจึงได้ 
สรุปเปนนทฤษฎี ๒ ปัจจัย ซึ่งกล่าวถึงมนุษย์ทุกคนจะมีความต้องการ ๒ ด้าน คือ ความต้องการทางด้าน
สุขอนามัย Hygiene Needs) หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) และความต้องการด้านการจูงใจ 
(Motivator Needs) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Fators) ส าหรับแนวทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg)  
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีจูงใจแบบเนื้อหา (Content THeories) ด้วยเช่นกัน  
  ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กนั้น หากความต้องการทางด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
ได้รับการตอบสนองอย่างไม่เต็มท่ี มนุษย์จะเกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มท่ี 
มนุษย์ก็ยังพึงพอใจไม่ถึงขีดสุดอยู่ดี กลับจะรู้สึกเฉย ๆ ให้มากก็ดี ไม่ให้เลยก็เกิดเรื่อง ฉะนั้น การตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขอนามัยของมนุษย์จะเปนนเงื่อนไขหนึ่งในการลดความไม่พึงพอใจลงเท่านั้น แต่ไม่สามารถ
จะท าให้มนุษย์พอใจได้ ในขณะเดียวกันหากความต้องการด้านการจูงใจ (Motivator Factors) ได้รับการตอบสนอง
อย่างเต็มท่ีมนุษย์จะรู้สึกพึงพอใจพร้อมปฏิบัติงานด้วยความรักในหน้าท่ี อุทิูตนเองอย่างหนัก รวมท้ังเสียสละ
ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะรู้สึกเฉย ๆ ไม่ยินดี
ยินร้ายอาจท างานหรือไม่สนใจท่ีจะอุทิูตนเองแต่อย่างใด สามารถแยกรายละเอียดของปัจจัยได้ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Satisfiers) หรือเรียกอีกอย่างว่า ปัจจัยจูงใจ
(Motivator Factors) หรือปัจจัยภายใน (Intrinsic Fators) ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๖ ด้าน คือ การประสบความส าเร็จ
ในหน้าท่ีการงาน (Achievement) การได้รับการยอมรับ (Recognition) ลักษณะของงาน (Work-Itself) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ความก้าวหน้า (Advencement) และการมีโอกาสเจริญเติบโต (Possibility Growth) 
  ๒. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Dissatisfiers) หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรือปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
๘ องค์ประกอบ คือ ความต้องการหรือเป้าหมาย การควบคุมบังคับ เงื่อนไขการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relations) เงินเดือนหรือรายได้ (Salary) สถานภาพ (Status) ความมั่นคง (Security) และปัจจัย
ต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัว (Factors in Personal life)  ซึ่งโดยสรุปแล้ว ความต้องการภายในหากได้รับการตอบสนอง 
มนุษย์ย่อมพึงพอใจ และพร้อมท่ีจะขยันขันแข็งอุทิูตนเองให้กับงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ดังนั้น จึงควรเลือก
ปัจจัยภายในมาเปนนเครื่องมือในการจูงใจ ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการภายนอก อันเปนนพื้นฐาน
ด้านสุขอนามัย ท่ีมนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อยังชีพ ให้อยู่ในระดับท่ีพอเหมาะแก่ระดับความต้องการของแต่ละบุคคล 
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รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. 

................................................................. 
จากการูึกษาแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. ใช้

แบบสอบถามส ารวจข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยกลุ่มตัวอย่างเปนนบุคลากรท างาน ใน 
กอ.รมน. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จ านวน ๘,๗๖๑ คน ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง ๑ ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพู (๘,๖๔๗ คน) 
ชาย 

หญิง 
 

อายุ (ปี) (๘,๗๕๓คน) 
๒๐–๒๙ 

๓๐–๓๙ 

๔๐–๔๙ 

๕๐–๖๐ 
 
สถานภาพสมรส (๘,๗๕๐ คน) 
โสด 

สมรส 

หย่าร้าง/หม้าย 
 
ระดับการูึกษา (๘,๗๒๐ คน) 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
 
ประเภทก าลังพล (๘,๕๘๒ คน) 
ข้าราชการ 

ลูกจ้าง 

พนักงานราชการ 

  

 
๘,๐๕๘ 

๕๘๙ 
 
 

๓,๘๖๐ 

๓,๑๖๒ 

๙๔๓ 

๗๘๖ 
 
 

๔,๔๐๔ 

๓,๙๑๗ 

๔๒๙ 
 
 

๖,๙๒๓ 

๑,๕๖๔ 
๒๑๔ 

๑๙ 
 
 

๔,๗๐๕ 

๒,๙๘๙ 

๘๘๘ 

 
๙๓.๒ 

๖.๘ 
 
 

๔๔.๑ 

๓๖.๑ 

๑๐.๘ 

๙.๐ 
 
 

๕๐.๓ 

๔๔.๘ 

๔.๙ 
 
 

๗๙.๔ 

๑๗.๙ 

๒.๕ 

๐.๒ 
 
 

๕๔.๘ 

๓๔.๘ 

๑๐.๔ 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
 
สังกัด (๘,๕๑๓ คน) 
กอ.รมน. ภาค ๔ สน. 
กอ.รมน. ภาค ๔ 

กอ.รมน. ภาค ๓ 

กอ.รมน. ภาค ๒ 

กอ.รมน. ภาค ๑ 

กอ.รมน. ส่วนกลาง 
 
รายได้ต่อเดือน (๘,๗๑๒ คน) 
ต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท 

๓๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 

ต้ังแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 
 
ระยะเวลาท างานใน กอ.รมน. (๘,๗๒๒ คน) 
น้อยกว่า ๕ ปี 
๕ – ๑๐ ปี 
มากกว่า ๑๐ – ๑๕ ปี 
มากกว่า ๑๕ ปี ข้ึนไป 
 

 
 

๕,๖๓๐ 

๒,๐๑๙ 

๑๐๒ 

๑๘๘ 

๕๕ 

๕๑๙ 
 
 

๖,๒๑๙ 

๑,๕๒๑ 

๕๗๐ 

๔๐๒ 
 
 

๔,๗๙๙ 

๒,๕๖๘ 

๘๖๕ 

๕๕๐ 

 
 

๖๖.๑ 

๒๓.๗ 

๑.๒ 

๒.๒ 

๐.๖ 

๖.๒ 
 
 

๗๑.๔ 

๑๗.๕ 

๖.๕ 

๔.๖ 
 
 

๕๕.๐ 

๒๘.๘ 

๙.๙ 

๖.๓ 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปนนเพูชาย จ านวน ๘,๐๕๘ คน คิดเปนนร้อยละ ๙๓.๒ อายุ
ระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี จ านวน ๓,๘๖๐ คน คิดเปนนร้อยละ ๔๔.๑ สถานภาพโสด จ านวน ๔,๔๐๔ คน คิดเปนนร้อยละ 
๕๐.๓  ระดับการูึกษาปริญญาตรี จ านวน ๖,๙๒๓ คน คิดเปนนร้อยละ ๗๙.๔ ประเภทข้าราชการ จ านวน 
๔,๗๐๕ คน คิดเปนนร้อยละ ๕๔.๘ สังกัด กอ.รมน.ภาค ๔ สน. จ านวน ๕,๖๓๐ คน คิดเปนนร้อยละ ๖๖.๑ 
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๖,๒๑๙ คน คิดเปนนร้อยละ ๗๑.๔ ระยะเวลาท างานใน  
กอ.รมน. น้อยกว่า ๕ ปี จ านวน ๔,๗๙๙ คน คิดเปนนร้อยละ ๕๕.๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ๑ (ต่อ) 
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ตาราง ๒ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. 
   

แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น X SD 

ความส าเร็จในการท างาน   

๑. ท่านปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ๓.๕๘ ๐.๗๓ 

๒. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับหน่วย ๓.๓๔ ๐.๗๓ 

๓. ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ ๓.๙๐ ๐.๗๗ 

๔. ผลการท างานของท่านประสบผลส าเร็จ ๓.๖๗ ๐.๗๓ 

การได้รับยอมรับนับถือ   

๕. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ๓.๕๒ ๐.๗๒ 

๖. ท่านเปนนตัวอย่างในการท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน ๓.๔๗ ๐.๗๐ 

๗. ท่านเปนนที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ๓.๕๙ ๐.๗๑ 

๘. ท่านปฏิบัติงานโดยได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ๓.๕๘ ๐.๗๑ 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   

๙. ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสม ๓.๔๒ ๐.๗๐ 

๑๐. งานที่ท่านปฏิบัติ ต้องเพ่ิมความรู้ใหม่ ๆ เสมอ ๓.๕๒ ๐.๗๔ 

๑๑. งานที่ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย ๓.๕๕ ๐.๗๗ 

๑๒. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน ๓.๒๗ ๐.๘๐ 

ความรับผิดชอบในงาน   

๑๓. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส าคัญ ๓.๔๒ ๐.๗๕ 

๑๔. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ๓.๓๓ ๐.๗๘ 

๑๕. งานที่ท าอยู่ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ ๓.๕๗ ๐.๗๔ 

ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี   

๑๖. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ ๒.๙๑ ๐.๙๔ 

๑๗. ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
     เช่น การูึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เปนนต้น 

๓.๐๙ ๐.๘๘ 

๑๘. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน ๓.๐๘ ๐.๘๘ 

๑๙. การเลื่อนต าแหน่งงานของท่านมีความเปนนธรรม ๓.๑๐ ๐.๙๕ 

แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น โดยรวม ๓.๔๒ ๐.๗๘ 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๔๒ เมื่อจ าแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ีย 
ความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๙๐ ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งตาม
ความรู้ความสามารถ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ ๒.๙๑  
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

ตาราง ๓ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุนของบุคลากร กอ.รมน. 
   

แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน X SD 

นโยบายและการบริหารงานในองค์กร   

๒๐. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนการบริหารงาน ๓.๕๐ ๐.๘๐ 

๒๑. ผู้บริหารของท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จ ๓.๖๐ ๐.๘๕ 

๒๒. หน่วยงานของท่านมีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เปนนธรรม ๓.๔๗ ๐.๘๔ 

๒๓. ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

๓.๖๕ ๐.๘๒ 

๒๔.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้น า
หน่วยงาน 

๓.๔๓ ๐.๘๘ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   

๒๕. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาูที่เปนนกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาใน
การท างานผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหารือได้ 

๓.๓๕ ๐.๙๔ 

๒๖. ผู้บังคับบัญชามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

๓.๒๙ ๐.๙๓ 

๒๗. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน ๓.๔๑ ๐.๙๖ 

๒๘. ท่านได้รับความร่วมมือเปนนอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน ๓.๕๖ ๐.๘๗ 

๒๙. ทีมงานของท่านมีมนุษยสัมพันธ์เปนนอย่างดี ๓.๖๓ ๐.๘๘ 

๓๐. เมื่อท่านประสบปัญหาในการท างาน เพ่ือร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือ ๓.๕๐ ๐.๙๑ 

เงินเดือนและสวัสดิการ   

๓๑. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า ๓.๒๐ ๐.๘๙ 

๓๒. รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับน้ันเพียงพอที่สามารถด ารงชีพในทาง
ส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมูักด์ิูรี 

๓.๐๙ ๐.๙๑ 

๓๓. การข้ึนเงินเดือนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน ๓.๓๕ ๐.๙๑ 

๓๔. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน ๓.๑๔ ๐.๙๓ 

๓๕. ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เปนนต้น 

๓.๓๑ ๐.๙๖ 

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน   

๓๖. สภาพแวดล้อมและบรรยากาูทั่วไปในการท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาู มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานได้สะดวก 

๓.๔๐ ๐.๘๐ 

๓๗. จ านวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสม ๓.๑๓ ๐.๘๗ 

๓๘. หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหารกลางวัน 
น้ าด่ืม ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา ที่เพียงพอ 

๓.๓๗ ๐.๘๙ 

๓๙. ขอบเขตหน้าท่ีและบทบาทในการปฏิบัติงานของท่านถูกระบุไว้อย่างชัดเจน ๓.๔๗ ๐.๘๑ 

๔๐. หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการท างาน ๓.๒๘ ๐.๘๘ 

 
 
 
 

 
 
 



๑๑ 

 

 

ตาราง ๓ (ต่อ) 
   

แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน X SD 

ด้านสุขภาพ   

๔๑. หน่วยมีสถานพยาบาลบริการเพียงพอกับความต้องการ ๓.๑๖ ๐.๘๘ 

๔๒. หน่วยจัดให้มีเวลาออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพอย่างเหมาะสม ๓.๒๘ ๐.๙๑ 

๔๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าปี จัดกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เปนนต้น 

๓.๓๐ ๐.๙๑ 

๔๔. หน่วยงานมีการจัดเขตพ้ืนที่ในการสูบบุหรี่ ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ๓.๒๖ ๐.๙๒ 

ด้านความปลอดภัย   

๔๕. จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ๓.๓๙ ๐.๘๓ 

๔๖. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งน้ี เช่น 
มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก ส าหรับบุคคลภายนอก เปนนต้น 

๓.๓๔ ๐.๘๘ 

๔๗. หน่วยงานของท่านมีระบบป้องกันภัย เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีแผนการ
เตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ พร้อมทั้งมีการซักซ้อมแผนให้กับ
บุคลากร 

๓.๔๓ ๐.๘๗ 

๔๘. หน่วยมีการส ารวจความปลอดภัยของสถานที่ท างาน ๓.๔๖ ๐.๘๗ 

ด้านสวัสดิภาพ   

๔๙. การจัดสถานที่ในการท างานเปนนสัดส่วน สะอาด เปนนระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน 

๓.๔๓ ๐.๗๙ 

๕๐. หน่วยงานมีสถานที่ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานพักผ่อน และออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกก าลังกาย เปนนต้น 

๓.๒๘ ๐.๙๐ 

๕๑. หน่วยมีการรายงานอุบัติเหตุ เช่น ที่เกิดจากการท างาน, การจราจรภายในหน่วย 
หรือมีการอบรม ชี้แจงเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

๓.๓๖ ๐.๘๕ 

๕๒. หน่วยจัดให้มีที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ๓.๒๒ ๐.๙๒ 

ความมั่นคงในงาน   

๕๓. องค์กรของท่านมีความมั่นคง ๓.๕๗ ๐.๘๘ 

๕๔. ต าแหน่งงานในปัจจุบันของท่านมีความมั่นคง ๓.๔๑ ๐.๘๙ 

๕๕. การโยกย้ายต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการท างานมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๓.๒๘ ๐.๘๙ 

แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน โดยรวม ๓.๓๗ ๐.๘๘ 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุนของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๓๗ เมื่อจ าแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ีย 
ความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและ  
แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๖๕ ส าหรับค่าคะแนน
เฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงท่ีท่านได้รับนั้นเพียงพอท่ีสามารถด ารงชีพ
ในทางส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมูักดิ์ูรี โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๐๙  
 
 
 



๑๒ 

 

 

ตาราง ๔ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน.   
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม X SD 

โอกาสก้าวหน้าในการท างาน   

๑. องค์กรของท่านพิจารณายอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้บ าเหน็จรางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานดี 

๓.๒๕ ๐.๙๐ 

๒. องค์กรของท่านพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของท่านอย่างเปนนธรรม ๓.๒๗ ๐.๙๐ 

๓. องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ๓.๓๒ ๐.๘๙ 

องค์กรและการจัดการ   

๔. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
หาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม 

๓.๔๐ ๐.๘๑ 

๕. หน่วยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านอย่างชัดเจน ๓.๔๙ ๐.๘๑ 

๖. มีการมอบหมายงานตามความสามารถ เหมาะสมกับบุคลากร ๓.๔๓ ๐.๘๒ 

คุณลักษณะเฉพาะของงาน   

๗. ท่านได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้บังคับบัญชา ๓.๓๘ ๐.๘๒ 

๘. งานที่ท่านได้รับมอบหมายเปนนงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน ๓.๔๑ ๐.๘๓ 

๙. ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการท างานเฉพาะอย่าง เพ่ือให้
งานประสบผลส าเร็จ 

๓.๕๑ ๐.๘๓ 

๑๐. ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เปนนงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร ๓.๖๔ ๐.๘๖ 

คุณลักษณะทางสังคมของงาน   

๑๑. การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ๓.๕๑ ๐.๘๑ 

๑๒. ท่านท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ๓.๕๙ ๐.๘๓ 

๑๓. องค์กรของท่านมีความสามัคคีจนท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ๓.๕๖ ๐.๘๖ 

การติดต่อสื่อสาร   

๑๔. ท่านได้รับข่าวสารด้านนโยบายและการท างาน อย่างทันถ่วงที ๓.๕๖ ๐.๗๙ 

๑๕. ท่านรับรู้แผนงานที่องค์กรท าอยู่ และก าลังท าในอนาคต ๓.๔๕ ๐.๗๙ 

สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ   

๑๖. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อออกจากงาน ๓.๓๒ ๐.๘๕ 

๑๗. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการ ๓.๒๗ ๐.๘๗ 

๑๘. หน่วยมีการส ารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ เพ่ิมเติม เช่น  บริการร้าน
ตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เปนนต้น 

๓.๒๒ ๐.๙๐ 

๑๙. ท่านคิดว่าการได้รับสิทธิวันทวีคูณเปนนปัจจัยส าคัญในการเลือกมาปฏิบัติงานใน
องค์กรน้ี 

๓.๔๘ ๐.๙๑ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยรวม ๓.๔๒ ๐.๘๕ 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ใน 
ระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๔๒ เมื่อจ าแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ท่านคิดว่างานท่ีท่านรับผิดชอบ เปนนงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น
เท่ากับ ๓.๖๔ ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ หน่วยมีการส ารวจความต้องการสวัสดิการ 
และบริการ เพิ่มเติม เช่น บริการร้านตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เปนนต้น โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น 
เท่ากับ ๓.๒๒  
 



๑๓ 

 

 

ตาราง ๕ ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน. 
   

ความผูกพันต่อองค์กร X SD 

ความเชื่อมั่น การยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร   

๑. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ และยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่า ท่านท างานกับองค์กรน้ี ๓.๖๘ ๐.๘๕ 

๒. ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรน้ี ๓.๕๑ ๐.๘๐ 

๓. ส าหรับท่านแล้ว องค์กรแห่งน้ีเปนนองค์กรที่ดีที่สุดและเปนนองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย ๓.๕๙ ๐.๘๓ 

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร   

๔. ท่านเต็มใจที่จะท างานให้มากกว่าปกติ เพ่ือช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ ๓.๗๑ ๐.๘๑ 

๕. องค์กรแห่งน้ีสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้ท่านแสดงความสามารถในการ
ท างาน 

๓.๖๐ ๐.๘๑ 

๖. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จ
ขององค์กร 

๓.๗๑ ๐.๘๐ 

ความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเปนนสมาชิกขององค์กร   

๗. ท่านมีความห่วงใยต่ออนาคตขององค์กรแห่งน้ี ๓.๖๖ ๐.๘๑ 

๘. ท่านมักพูดให้เพ่ือนฟังว่า องค์กรแห่งน้ีเปนนองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยเปนนอย่างย่ิง ๓.๕๙ ๐.๘๒ 

๙. ท่านเต็มใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายทุกประเภท เพ่ือรักษาสถานภาพการท างาน
ในองค์กรแห่งน้ี 

๓.๗๐ ๐.๘๒ 

๑๐. โดยรวมท่านมีความผูกพันกับการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งน้ี ในระดับใด ๓.๖๘ ๐.๘๒ 

ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม ๓.๖๔ ๐.๘๒ 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๖๔ เมื่อจ าแนกเปนนรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 
ได้แก่ ท่านเต็มใจท่ีจะท างานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ และท่านปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุผลส าเร็จขององค์กร  โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น
เท่ากับ ๓.๗๑ ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้ 
โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๕๑  

ตาราง ๖  ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพัน 
            ต่อองค์กรของบุคลากรใน กอ.รมน. โดยรวม 
    

ปัจจัย  X SD 

แรงจูงใจ   

   ปัจจัยกระตุ้น ๓.๔๒ ๐.๗๘ 

   ปัจจัยค้ าจุน ๓.๓๗ ๐.๘๘ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน ๓.๔๒ ๐.๘๕ 

ความผูกพันต่อองค์กร ๓.๖๔ ๐.๘๒ 

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็นเท่ากับ ๓.๖๔ ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน โดยมี 
ค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ ๓.๓๗  
 



๑๔ 

 

 

ตาราง ๗ จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ล าดับ                                จุดเด่น ความถ่ี 

๑ มีความมั่นคง ๗ 

๒ สวัสดิการ ๖ 

๓ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ๕ 
๔ มีความห่วงใยก าลังพล ๔ 

๕ มีนโยบายที่ชัดเจน ๔ 

๖ เปนนองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงาน ๓ 
๗ ความสามัคคี ๓ 
๘ มีความเปนนธรรม ๒ 

๙ ความสามารถบุคลากร ท างานตามความรับผิดชอบ   ๒ 

   

จากตาราง ๗ จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความถี่สูงสุด 
ได้แก่  มีความมั่นคง รองลงมา ได้แก่ สวัสดิการ โดยมีความถ่ี ๗ และ ๖ ตามล าดับ 

ตาราง ๘ จุดท่ีควรพัฒนา ปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ล าดับ                                จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ความถ่ี 

๑ เพ่ิมสวัสดิการให้ก าลังพล เพ่ิมค่าเสี่ยงภัย เพ่ิมเบี้ยเลี้ยง ๑๐ 

๒ สิทธิของก าลังพล ๖ 

๓ บุคลากรไม่เพียงพอ ๕ 
๔ ควรมีรางวัลประจ าปี สนับสนุนคนที่เก่ง มีความสามารถ ซื่อสัตย์ ๒ 

จากตาราง ๘ จุดท่ีควรพัฒนา ปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
ความถ่ีสูงสุด ได้แก่ เพิ่มสวัสดิการให้ก าลังพล เพิ่มค่าเส่ียงภัย เพิ่มเบ้ียเล้ียง รองลงมา ได้แก่ สิทธิของก าลังพล 
โดยมีความถ่ี ๑๐ และ ๖ ตามล าดับ 

............................................................... 
 

ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดย พ.อ.หญิง ผู. ปราณี  อ่อนูรี เมื่อ ๑๐ ก.ย. ๖๓  
 

 

 

 

 

 
 
 



๑๕ 

 

 

การวิเคราะห์รายงานการส ารวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อ 
ความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. 

การวิเคราะห์ผลการส ารวจ แบ่งเปนน ๒ ส่วน ดังนี้ 
๑. ผลจากการส ารวจ ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน. 
๒. ผลจากการส ารวจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ

ในการท างาน ท่ีมีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน. 
 

การวิเคราะห์ผลการส ารวจ 
ผลจากการส ารวจ ด้านปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน. 
 

จากการวิเคราะห์ผลจากการส ารวจ ดังนี้ 
๑. บุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. พบว่า เพูอายุ ระดับการูึกษา และระยะเวลาท่ีเข้าปฏิบัติงาน

ใน กอ.รมน. ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับดี 
๒. ปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม พบว่า  

- ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดี กับความผูกพันต่อ 
กอ.รมน. ท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเช่ือมั่น ความเต็มใจ และความปรารถนา 

- ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับดี กับความผูกพัน
ต่อ กอ.รมน. ท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ ความเช่ือมั่น ความเต็มใจ และความปรารถนา 

ด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ตามล าดับ ดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง : โดยรวมอยู่ในระดับดี 
๑. ความส าเร็จในการท างาน ซึ่งบุคลากรมีความภูมิใจและมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
๒. ความส าเร็จในการท างาน ท่ีท าให้ผลการท างานท่ีได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ 
๓. การเปนนท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน 

การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา : โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง กอ.รมน. มีเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
การงานในระดับหนึ่ง แต่อาจพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคงอยู่และความผูกพันต่อ กอ.รมน. 

๑. การเล่ือนต าแหน่งงาน และโอกาสการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งในหน้าท่ีตามความรู้ความสามารถ  
๒. การพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อสนับสนุนจาก กอ.รมน. ให้เกิดการพัฒนาตามความรู้ความสามารถ 

และให้เกิดความก้าวหน้าตามสายงาน ซึ่งรวมถึงการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม  

ด้านปัจจัยค้ าจุนของบุคลากร กอ.รมน. คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ ตามล าดับ ดังนี้ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง : โดยรวมอยู่ในระดับดี 
๑. ด้านการบริหาร กอ.รมน. มีนโยบายและการบริหารท่ีถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีความ

มุ่งมั่นในการบริหารเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จ  
๒. ด้านความร่วมมือ กอ.รมน. มีมนุษยสัมพันธ์ดีจากเพื่อนร่วมงาน พร้อมให้ความร่วมมือ และ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา 
๓. ด้านความมั่นคง บุคลากรของ กอ.รมน. มีความเช่ือมั่นต่อองค์กรว่ามีความมั่นคง 



๑๖ 

 

 

การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา : โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจ าเปนนต้องพิจารณาในการปรับปรุง  
เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรให้สูงขึ้นตามล าดับ ดังนี้ 

๑. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ได้แก่ รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงในปัจจุบันท่ีได้รับอาจยัง  
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน 

๒. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความเหมาะสมของภาระงานต่อจ านวนบุคลากร 

ผลจากการส ารวจ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ 
ในการท างาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ กอ.รมน. 

การวิเคราะห์จุดแข็ง กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี คงรักษามาตรฐานการปฏิบัติ และซึ่งอาจมีการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนนแรงเสริมให้บุคลากรมีความผูกพันมากยิ่งขึ้น ดังนี้  

๑. ปัจจัยจูงใจ 
- ความส าเร็จในการท างาน (ความภูมิใจและมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีผล

การด าเนินงานประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน) 
- การยอมรับนับถือ (การปฏิบัติงานเปนนท่ียอมรับเพื่อนร่วมงาน ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ

จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน) 
- ความรับผิดชอบในงาน (งานท่ีท ามีระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ) 
- ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ (ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความท้าทาย ต้องเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเสมอ) 

๒. ปัจจัยค้ าจุน  
- นโยบายและการบริหารงานในองค์กร (ผู้บังคับบัญชามีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

เข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีนโยบายและการบริหารงาน 
รวมถึงความสามารถในการบริหารที่ท าให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จ) 

- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ทีมงานมีมนุษยสัมพันธ์เปนนอย่างดี ได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากเพื่อนร่วมงาน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ) 

- ความมั่นคงในงาน (กอ.รมน. มีความมั่นคง) 
๓. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

- คุณลักษณเฉพาะของงาน (งานท่ีรับผิดชอบเปนนงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร สามารถใช้ประสบการณ์
ความรู้ ทักษะเฉพาะ เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ) 

- คุณลักษณะทางสังคมของงาน (การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามัคคีท าให้งาน 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา) 

- การติดต่อส่ือสาร (มีการรับข่าวสารด้านนโยบายและการท างานท่ีรวดเร็วทันท่วงที) 

การวิเคราะห์จุดโอกาสพัฒนา กอ.รมน. จ าเปนนต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา เพื่อยกระดับความผูกพันของ
บุคลากรให้สูงขึ้น ดังนี้ 

๑. ปัจจัยจูงใจความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี เช่น โอกาสได้เล่ือนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ 
การสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน การสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ได้แก่ การูึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เปนนต้น 

๒. ปัจจัยค้ าจุนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เช่น ความพึงพอใจรวมถึงรายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเล้ียง
ในปัจจุบันที่ได้รับอาจยังไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน 



๑๗ 

 

 

๓. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ความเหมาะสมของจ านวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

๔. ปัจจัยด้านสวัสดิภาพ เช่น การจัดท่ีจอดรถให้เหมาะสมและเพียงพอกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
๕. ปัจจัยด้านสุขภาพ เช่น สถานพยาบาลบริการมีเพียงพอกับความต้องการ การจัดเวลาออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพ  
๖. ปัจจัยค้ าจุนด้านความมั่นคง เช่น ความเหมาะสมในการโยกย้ายต าแหน่งหรือเปล่ียนแปลงหน้าท่ี  

ในการท างานตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะความเร่งด่วนในการปรับปรุง ของบุคลากร กอ.รมน. มีดังนี้ 
๑. ด้านการบริหาร ดังนี้ 

- การปรับโครงสร้างท่ีเหมาะสมของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ให้มีข้าราชการพลเรือน
เปนนผู้บริหารระดับส านัก ระดับส่วน และระดับอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น 

- มีระบบการจัดสรรหาข้าราชการพลเรือน และระบบการพิจารณาเล่ือนระดับข้าราชการพลเรือน 
ท่ีมีมาตรฐานท่ีมีมาตรฐาน เช่ือถือได้ เปนนธรรมและตรงตามต าแหน่งงาน 

- การสร้างวัฒนธรรม การปลูกฝัง ค่านิยมรักองค์กร แนวทางการสร้างความร่วมมือ การท างานเปนนทีม 
เพื่อลดช่องว่างระหว่างข้าราชการพลเรือน และข้าราชการทหารต ารวจ 

- การจัดสวัสดิการแก่บุคลากรให้เหมาะสมทดแทนรายได้จากเงินเดือนและเบ้ียเล้ียง 
๒. ด้านบุคลากร ดังนี้ 

- ความก้าวหน้าของบุคลากรในหน่วยงานการก้าวหน้าในสายงาน 
- การพัฒนาอบรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในข้าราชการทุกประเภท 
- ภาระงานของบุคลากรท่ีสอดคล้องกับงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงอัตราก าลังให้เหมาะสมต่อภาระงาน 

มีบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจริงตามค าส่ังและต าแหน่งท่ีจัดหา 
๓. ด้านสวัสดิภาพ ดังนี้ 

- พื้นท่ีจอดรถ ส่ิงแวดล้อมภายในอาคาร  
- เน้นความสะอาดของสถานท่ี ลดจ านวนสัตว์เล้ียงในส านักงาน  
- ด้านบริการส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ การปรับปรุงห้องท างานให้เหมาะสม ปรับปรุงด้านความสะอาด

ของอุปกรณ์อาหาร ปรับปรุงอาหารและให้เพียงพอต่อบุคลากร ปรับปรุงท่ีพักเวร 
- ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทู (WiFi) เพื่อเข้าใช้ 

internet ได้รวดเร็ว และเพียงพอ อุปกรณ์ส านักงานช ารุด ไม่ทันสมัยเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร 
คอมพิวเตอร์ ลิฟท์เสีย ซ่อมนาน เปนนต้น อุปกรณ์ส านักงาน ไม่เพียงพอ เช่น กระดาษ โต๊ะ เก้าอี้ 
ตู้เก็บเอกสาร คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องสแกน เปนนต้น การจัดซื้อล่าช้าไม่เพียงพอ 

- การเพิ่มสวัสดิการตอบแทน เช่น การเพิ่มเงินค่าเล้ียงดูให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 

กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธเ์สริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. 

วิเคราะห์แรงจูงใจ และ 
สภาพแวดล้อม 

ในการท างานท่ีมีผลต่อ 
ความผูกพัน 

จัดล าดับความส าคัญ วิธีด าเนินการ การน าไปปฏิบัติ ติดตาม/
ประเมินผล 

๑. ด้านความส าเร็จของงาน     

๒. ความมั่นคงและ 
    ความก้าวหน้า            

๓. ด้านเพื่อนร่วมงานและ          
    ด้านผู้บังคับบัญชา   

๔. ค่าตอบแทนและ 
    สวัสดิการ           

๕. ด้านสภาพแวดล้อมใน 
    การท างาน และ 
    ส่ิงอ านวยความสะดวก 

๖. ด้านสุขภาพ  

๗. ความปลอดภัย 

๘. ด้านสวัสดิภาพ 

๑. ความมั่นคงและ 
    ความก้าวหน้า 

๒. ค่าตอบแทนและ 
    สวัสดิการ           

๓. ด้านสุขภาพ 

๔. ด้านสวัสดิภาพ 

๕. ด้านสภาพแวดล้อมใน 
    การท างาน และ 
    ส่ิงอ านวยความสะดวก 

๖. ความปลอดภัย 

๗. ด้านเพื่อนร่วมงานและ 
    ด้านผู้บังคับบัญชา 

๘. ด้านความส าเร็จของงาน       

๑. จัดประชุม
คณะท างานฯ 

๒. ระดมความ
คิดเห็น 

๓. วิเคราะห์ 
และสรุปผล 
 

  

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ล ยุ ท ธ์
เส ริ ม ส ร้ า ง
ความผูกพัน
ต่อองค์กร 

แผนงาน/
โครงการ 

ทบทวน
แผนงาน 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของ

บุคลากร กอ.รมน. 
แผนประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๕ 

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/ แผนงาน/ 

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย 
รายข้อที่จัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว ๖๔ ๖๕ 

ปัจจัยด้าน 
ความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที ่

       

๑. บรรจุบุคลากรตาม
การปรับโครงสร้างและ
อัตราก าลัง ให้เหมาะสม
และพร้อมต่อปฏิบัติงาน
ของ กอ.รมน. และทันต่อ
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง 

๑.๑ มีบุคลากรเข้ารับ
การบรรจุตามโครงสร้าง
และอัตราก าลังของ 
กอ.รมน. ทีม่ีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจ  

๑.๑.๑ จัดท าแผนจัดหา
บุคลากรปีตามห้วง
ระยะเวลา 

ทบทวน - - แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๑-๖๔ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ผงป.สบค.ฯ ปัจจัยกระตุ้น 
และ 

ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านความมั่นคงใน

งาน 
 

ร่างแผน แผนอนุมัติ - แผนจัดหาบุคลากรปี ๖๕-๖๙ 
- มีการทบทวนแผนฯ ประจ าปี 

๑.๑.๒ จัดหาและบรรจุ
บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติ 
 

บรรจุตาม
แผนที่ได้รับ
การอนุมัติ 

บรรจุตาม
แผนที่ได้รับ
การอนุมัติ 

- บรรจุบคุลากรได้ตามแผน
จัดหาบุคลากร 
- บรรจุบคุลากรตรงตาม
คุณสมบัติและต าแหน่งงาน 

จก.สบค.ฯ 

๒. เสริมสร้างความมั่นคง
และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่เหมาะสม 
(Career Path) 

๒.๑ พัฒนาแนวทางใน
การส่งเสริมความมั่นคง
และความก้าวหน้า
(Career Path) 

๒.๑.๑ ปรับปรุงเส้นทาง
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ของ
ข้าราชการพลเรือนประจ า 
กอ.รมน. 

ทบทวน ปรับปรุง - มีการทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์รองรับการก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งตามแนวทางรับราชการ 
- หลักเกณฑ์รองรับการก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งตามแนวทางรับราชการ 

ผงป.สบค.ฯ ปัจจัยกระตุ้น 
และ 

ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านความมั่นคงใน

งาน 
๒.๑.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสม เป็น
ธรรม และ โปรง่ใส 

ทบทวน ทบทวน - มหีลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรทีผ่่านการ
ปรับปรุง 
- มีคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากร 

จก.สบค.ฯ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- จ านวนข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไข  

จก.สบค.ฯ 



๒๑ 
 

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/ แผนงาน/ 

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย 
รายข้อที่จัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว ๖๔ ๖๕ 

  ๒.๑.๓ การสอบคัดเลือก
บรรจุบคุลากร 

มีแผน ทบทวน - แผนที่ได้รับการอนุมัติประจ าปี ผงป.สบค.ฯ ปัจจัยกระตุ้น 
และ 

ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านความมั่นคงใน

งาน 

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ 

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ 

- บรรจุบคุลากรได้ตามแผน 
- บรรจุบคุลากรตรงตาม
คุณสมบัติและต าแหน่งงาน 

จก.สบค.ฯ 

๒.๑.๔ การสรรหาพนักงาน
ราชการ บรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนและ
ข้าราชการทหาร 

มีแผน ทบทวน - แผนที่ได้รับการอนุมัติประจ าปี 
 

จก.สบค.ฯ 

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ 

ตามแผนที่
ได้รับการ
อนุมัติ 

- บรรจุบคุลากรได้ตามแผน 
- บรรจุบคุลากรตรงตาม
คุณสมบัติและต าแหน่งงาน 

จก.สบค.ฯ 

๒.๒ มีหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาการเลื่อน
ระดับและบ าเหน็จที่
เหมาะสมกับบุคลากร
ที่มาปฏิบัติงานใน  
กอ.รมน. 

๒.๒.๑ แนวทาง 
การพิจารณาการเลื่อนระดับ
และบ าเหน็จที่เหมาะสม  
โปร่งใส 

ทบทวน ทบทวน - มีคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาการ
เลื่อนระดับและบ าเหน็จ 

สก.สบค.ฯ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- จ านวนข้อร้องเรียนได้รับการ
แก้ไข  

 ๒.๓ มีการเตรียมบุคลากร
ให้มีคุณสมบัติพร้อม 
ก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งตาม
แนวทางการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรของ 
กอ.รมน. 
 

๒.๓.๑ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลก าลังพลให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ม ี ปฏิบัติการ
ได้  

ร้อยละ ๘๐ 

- มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับรูปแบบ
เฉพาะของ กอ.รมน. 

จก.สบค.ฯ ปัจจัยกระตุ้น และ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 

ม ี สืบคืนได้ 
> ร้อยละ 

๗๐ 

- มีฐานข้อมูลของบุคลากรใน
การครองต าแหน่ง คุณสมบัติ 
ของบุคลากรทั้งข้าราชการ 
พลเรือนประจ า กอ.รมน. และ
ข้าราชการที่มาปฏิบัติหน้าท่ีใน 
กอ.รมน. ของแต่ละปี 

จก.สบค.ฯ 



๒๒ 
 

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/ แผนงาน/ 

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย 
รายข้อที่จัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว ๖๔ ๖๕ 

  ๒.๓.๒ การเสนอข้าราชการ 
สง.ปรมน. เหล่าทัพ ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน  
ถึงหน่วยต้นสังกัด เพ่ือเข้า
รับการพิจารณาการเลื่อนยศ
ตามแนวทางรับราชการ  

ครบถ้วน ครบถ้วน - จ านวนข้าราชการ สง.ปรมน. 
เหล่าทัพ ที่มาปฏิบัติหน้าท่ีใน 
กอ.รมน. และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ได้รับการเสนอ 
เพ่ือพิจารณาการเลื่อนยศตาม
แนวทางรับราชการ ตามห้วง
เวลาก าหนด 

จก.สบค.ฯ ปัจจัยกระตุ้น และ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- จ านวนข้อร้องเรียนได้รับ 
การแก้ไข  

จก.สบค.ฯ 

๒.๓.๓ การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

> ร้อยละ
๘๐ 
ของ

งบประมาณ
ประจ าป ี

> ร้อยละ
๘๐ 
ของ

งบประมาณ
ประจ าป ี

- บุคลากร กอ.รมน. ได้รับ 
การพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
- บุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตรก าหนด 

ผงป.สบค.ฯ 

ตามก าหนด
ของ

หลักสูตร 

ตามก าหนด
ของ

หลักสูตร 

- มีบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือก
ได้รับจัดส่งอบรมตามหลักสูตร
ก าหนด 

ผงป.สบค.ฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- ผลการศึกษาของบุคลากรที ่
เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
ก าหนด 

ผงป.สบค.ฯ 

๒.๓.๔ ปรับปรุง Job 
Description  

- ปรับปรุง - มี Job Description ตรงตาม
ต าแหน่งงาน และ สอดคล้องกับ
โครงสร้าง กอ.รมน. 

ผงป.สบค.ฯ 

๒.๓.๕ จัดท า 
Competency 

- - - เริ่ม ปี ๖๗ ผงป.สบค.ฯ 

 



๒๓ 
 

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/ แผนงาน/ 

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย 
รายข้อที่จัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว ๖๔ ๖๕ 

ปัจจัยด้าน 
ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ 

       

๓. บุคลากรได้รับสิทธิ
และสวัสดิการที่เหมาะสม 
สอดรับงบประมาณท่ี
ได้รับของ กอ.รมน. และ
ให้บุคลากรด ารงชีวิตได้
อย่างปกติ 

๓.๑ บุคลากรได้รับสิทธิ
สวัสดิการเพ่ิมเติมต่าง
จากการปฏิบัติงานของ
หน่วยต้นสังกัด (ปกติ)  
ที่เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

๓.๑.๑ กระบวนการใน 
การอ านวยความสะดวกใน
การเบิกจ่ายสิทธิและ
สวัสดิการต่าง ๆ รวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามห้วง
เวลา 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การอ านวยความสะดวกใน 
การเบิกจ่ายสิทธิและสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ของ กอ.รมน.  
 

สก.สบค.ฯ 
 

ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านสวัสดิการและ 

ปัจจัยสภาพ 
แวดล้อม 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- จ านวนข้อร้องเรียนได้รับ 
การแก้ไข  

สก.สบค.ฯ 

๓.๑.๒ การจัดท าองค์ความรู้
สิทธิและสวัสดิการที่ได้รับ
เพ่ิมเติมจากหน่วยต้นสังกัด 
(ปกติ) ผ่านการประชาสัมพันธ์
ทาง website สบค.กอ.รมน. 

ม ี ทบทวน - จัดท าองค์ความรู้เรื่องสิทธิและ
สวัสดิการที่ได้รับจาก กอ.รมน. 
 

สก.สบค.ฯ 
 

จ านวน 
การเข้าถึง 

จ านวน 
การเข้าถึง 

- บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใน  
กอ.รมน. เข้าถึงองค์ความรู้เรื่อง
สิทธิและสวัสดิการที่ได้รับจาก 
กอ.รมน. 

ผงป.สบค.ฯ 
สก.สบค.ฯ 

 

๓.๒ จัดระเบียบสินค้า
สวัสดิการภายใน  
กอ.รมน. ให้มีคุณภาพ
และราคาประหยัด 

๓.๒.๑ การจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน.  

ม ี มี - มีระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายใน กอ.รมน. 
- มีคณะกรรมการตามระเบียบ
การจัดสวัสดิการภายใน กอ.รมน. 

สก.สบค.ฯ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจของร้านจ าหน่าย
สินค้า ภายใน กอ.รมน. 

สก.สบค.ฯ 
 

๓.๒.๒ สินค้ามีคุณภาพ และ
ราคาเหมาะสม  

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อ
ร้านค้าและสินค้าภายใน  
กอ.รมน. 

สก.สบค.ฯ 
 



๒๔ 
 

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/ แผนงาน/ 

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย 
รายข้อที่จัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว 

๖๔ ๖๕ 

 ๓.๓ บุคลากรมีเอกสาร
พร้อมส าหรับก่อนเกษียณ 

๓.๓.๑ การอ านวยความ
สะดวกแก่ข้าราชการใน 
การตรวจสอบเอกสารก่อน
เกษียณ หลังการประกาศ
เกษียณ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
ประวัติรับราชการ  
 

จก.สบค.ฯ 
 

ปัจจัยค้ าจุน 
ด้านสวัสดิการและ 

ปัจจัยสภาพ 
แวดล้อม 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการตรวจสอบ
บ าเหน็จบ านาญ  
 

สก.สบค.ฯ 
 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร
ก่อนเกษียณในการรับรองเวลา
ราชการเป็นทวีคูณ  
 

สก.สบค.ฯ 
 

ปัจจัยด้าน 
นโยบาย และ 
การบริหารงาน 

       

๔. ผู้บริหาร กอ.รมน. 
ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่
เหมาะสมเพ่ือให้ผลส าเร็จ
ของงานบรรลุตาม 
พันธกิจ 

๔.๑ บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความสุจริต 
โปร่งใส มีจริยธรรม โดย
ยึดหลักและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายหลักของ  
กอ.รมน.  

๔.๑.๑ ระบบการร้องเรียน
ร้องทุกข์ด้านบุคลากร 

รายงาน
ประจ าเดือน 

รายงาน
ประจ าเดือน 

- จ านวนรายงานผ่านระบบ
ร้องเรียนด้านทุจริตของบุคลากร  

สก.สบค.ฯ ปัจจัยค้ าจุนด้าน
สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- จ านวนข้อร้องเรียนด้าน
บุคลากรได้รับการแก้ไข  

จก.สบค.ฯ 

๔.๑.๒ โครงการคุณธรรม
จริยธรรมของ กอ.รมน. 

การรายงาน
ประจ าเดือน 

การรายงาน
ประจ าเดือน 

- หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าร่วม
กิจกรรมการเป็นองค์กร
คุณธรรม 
 

ผงป.สบค.ฯ 

จ านวนการ
เข้าร่วมของ
บุคลากร 

จ านวนการ
เข้าร่วมของ
บุคลากร 

- จ านวนบุคลากรเข้าร่วม
โครงการจริยธรรม กอ.รมน. 

ผงป.สบค.ฯ 



๒๕ 
 

ปัจจัยด้าน/กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/ แผนงาน/ 

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงปัจจัย 
รายข้อที่จัดล าดับ
ความส าคัญแล้ว 

๖๔ ๖๕ 

 ๔.๒ บุคลากรได้รับขวัญ
และก าลังใจจากการ
ปฏิบัติงาน 

๔.๒.๑  กิจกรรมส่งเสริม 
สร้างขวัญก าลังใจ  
แก่บุคลากร กอ.รมน.  

> ๔ 
กิจกรรม 

 

> ๔ 
กิจกรรม 

 

- โครงการ/กิจกรรมสง่เสริม 
สร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ  
 

สก.สบค.ฯ ปัจจัยกระตุ้น และ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 

> ร้อยละ 
๘๐ 

> ร้อยละ 
๘๐ 

- ความพึงพอใจต่อโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากร 
 

สก.สบค.ฯ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









แบบสอบถาม 

เร่ือง “แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.” 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล แนวทางในการด าเนินการ HR2 
ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการท างาน
ของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว และ HR3 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของ
บุคลากร มีวิธีการและตัววัดท่ีใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของ
บุคลากร และเพื่อประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ท่ีมี
ความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของบุคลากรตามล าดับความส าคัญ และน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุง 
และจัดท าแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแนวทางการส ารวจการพัฒนาองค์กร  ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
(Government Evaluation System : GES) จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง 
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี ๒ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 ส่วนท่ี ๓ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 ส่วนท่ี ๔ ค าถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร 
 ส่วนท่ี ๕ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ใน      หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  
๑. เพศ  
  ๑. ชาย  ๒. หญิง 

๒. อายุ 
  ๑. ๒๐ – ๒๙ ปี  ๒. ๓๐ – ๓๙ ปี 
  ๓. ๔๐ – ๔๙ ปี  ๔. ๕๐ – ๕๙ ปี  
  ๕. ต้ังแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๓. สถานภาพการสมรส 
  ๑. โสด ๒. สมรส ๓. หย่าร้าง/หม้าย 

๔. การศึกษา 
  ๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๒. ปริญญาตรี ๓. ปริญญาโท  ๔. ปริญญาเอก 

๕. ประเภทก าลังพล 
  ๑. ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 
  ๒. ข้าราชการช่วยราชการ 
  ๓. ลูกจ้าง 
  ๔. พนักงานราชการ 
 



๖. สังกัด 
  ๑. สง.ผู้บังคับบัญชา    ๒. สนย.กอ.รมน. 
  ๓. สขว.กอ.รมน.    ๔. สบค.กอ.รมน. 
  ๕. สมท.กอ.รมน.    ๖. สปง.กอ.รมน. 
  ๗. สกบ.กอ.รมน.    ๘. สจร.กอ.รมน. 
  ๙. สบข.กอ.รมน.    ๑๐. สกส.กอ.รมน. 
  ๑๑. สพร.กอ.รมน.    ๑๒. สตน.กอ.รมน. 
  ๑๓. สลก.กอ.รมน.    ๑๔. ศศว.กอ.รมน. 
          ๑๕. ศดม.กอ.รมน.                                                 ๑๖. ศปป.๑ กอ.รมน. 
  ๑๗. ศปป.๒ กอ.รมน.                                              ๑๘. ศปป.๓ กอ.รมน. 
  ๑๙. ศปป.๔ กอ.รมน.   ๒๐. ศปป.๕ กอ.รมน. 
  ๒๑. กอ.รมน.ภาค ๑   ๒๒. กอ.รมน.ภาค ๒ 
  ๒๓. กอ.รมน.ภาค ๓   ๒๔. กอ.รมน.ภาค ๔ 
  ๒๕. กอ.รมน.ภาค ๔ (ส่วนหน้า)              

๗. รายได้   
  ๑. ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท   ๒. ๑๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓. ๒๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท  ๔. ๓๐,๐๐๑ แต่ไม่ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. ต้ังแต่ ๔๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 

๘. อายุการท างานใน กอ.รมน. 
  ๑. ต่ ากว่า ๕ ปี  ๒. ๕ – ๑๐ ปี      ๓. มากกกว่า ๑๐ – ๑๕ ปี 
  ๔. มากกว่า ๑๕ ปี ขึ้นไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๒  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงตามการพิจารณาของท่านเพียง
ช่องเดียว (กรุณาตอบทุกข้อ) 

ประเด็น/ข้อความวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น      

ความส าเร็จในการท างาน      
๑. ท่านปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน      
๒. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับหน่วย      
๓. ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ      
๔. ผลการท างานของท่านประสบผลส าเร็จ      
การได้รับยอมรับนับถือ      
๕. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา      
๖. ท่านเป็นตัวอย่างในการท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน      
๗. ท่านเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน      
๘. ท่านปฏิบัติงานโดยได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน      
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ      
๙. ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสม      
๑๐. งานที่ท่านปฏิบัติ ต้องเพ่ิมความรู้ใหม่ ๆ เสมอ      
๑๑. งานที่ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย      
๑๒. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน      
ความรับผิดชอบในงาน      
๑๓. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส าคัญ      
๑๔. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย      
๑๕. งานที่ท าอยู่ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ      
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่      
๑๖. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ      
๑๗. ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น 

     

๑๘. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน      
๑๙. การเลื่อนต าแหน่งงานของท่านมีความเป็นธรรม      

ปัจจัยสุขลักษณะหรือปัจจัยค้ าจุน      
นโยบายและการบริหารงานในองค์กร      
๒๐. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนการบริหารงาน      
๒๑. ผู้บริหารของท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมุ่งสู่
ความส าเร็จ 

     

๒๒. หน่วยงานของท่านมีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม      
๒๓. ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจใน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

     



๒๔.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้น าหน่วยงาน 

     

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา      
๒๕. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบ
ปัญหาในการท างานผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหารือได้ 

     

๒๖. ผู้บังคับบัญชามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ที่ส่งผลให้
การปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

     

๒๗. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน      
๒๘. ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน      
๒๙. ทีมงานของท่านมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี      
๓๐. เมื่อท่านประสบปัญหาในการท างาน เพ่ือร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือ      
เงินเดือนและสวัสดิการ      
๓๑. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า      
๓๒. รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับน้ันเพียงพอที่สามารถด ารง
ชีพในทางส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมศักด์ิศรี 

     

๓๓. การข้ึนเงินเดือนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน      
๓๔. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน      
๓๕. ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง 
ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

     

สถานภาพการท างาน      
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน      
๓๖. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในการท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง 
การถ่ายเทอากาศ มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานได้สะดวก 

     

๓๗. จ านวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสม      
๓๘. หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
อาหารกลางวัน น้ าด่ืม ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา ที่เพียงพอ 

     

๓๙. ขอบเขตหน้าที่และบทบาทในการปฏิบัติงานของท่านถูกระบุไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

๔๐. หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการท างาน      
ด้านสุขภาพ      
๔๑. หน่วยมีสถานพยาบาลบริการเพียงพอกับความต้องการ      
๔๒. หน่วยจัดให้มีเวลาออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพอย่างเหมาะสม      
๔๓. หน่วยงานของท่านมีการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดบริการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จัดกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็น
ต้น 

     

๔๔. หน่วยงานมีการจัดเขตพ้ืนที่ในการสูบบุหรี่ ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน      
ด้านความปลอดภัย      
๔๕. จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย      
๔๖. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
แห่งน้ี เช่น มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก ส าหรับ
บุคคลภายนอก เป็นต้น 

     

๔๗. หน่วยงานของท่านมีระบบป้องกันภัย เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย มี
แผนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ พร้อมทั้งมีการ

     



ซักซ้อมแผนให้กับบุคลากร 
๔๘. หน่วยมีการส ารวจความปลอดภัยของสถานที่ท างาน      
ด้านสวัสดิภาพ      
๔๙. การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

     

๕๐. หน่วยงานมีสถานที่ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานพักผ่อน และออกก าลังกาย
อย่างเหมาะสม เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 

     

๕๑. หน่วยมีการรายงานอุบัติเหตุ เช่น ที่เกิดจากการท างาน, การจราจร
ภายในหน่วย หรือมีการอบรม ชี้แจงเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

     

๕๒. หน่วยจัดให้มีที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน      
ความม่ันคงในงาน      
๕๓. องค์กรของท่านมีความมั่นคง      
๕๔. ต าแหน่งงานในปัจจุบันของท่านมีความมั่นคง      
๕๕. การโยกย้ายต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการท างานมีความ
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

     

 
ส่วนที่ ๓  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงตามการพิจารณาของท่านเพียง
ช่องเดียว (กรุณาตอบทุกข้อ) 
 

ประเด็น/ข้อความวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน      
๑. องค์กรของท่านพิจารณายอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้บ าเหน็จรางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานดี 

     

๒. องค์กรของท่านพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของท่านอย่างเป็นธรรม      
๓. องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

     

องค์กรและการจัดการ      
๔. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุม
ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม 

     

๕. หน่วยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านอย่างชัดเจน      
๖. มีการมอบหมายงานต่ามความสามารถ เหมาะสมกับบุคลากร      
คุณลักษณะเฉพาะของงาน      
๗. ท่านได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้บังคบับัญชา      
๘. งานที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน      
๙. ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการท างานเฉพาะ
อย่าง เพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จ 

     

๑๐. ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร      
คุณลักษณะทางสังคมของงาน      
๑๑. การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา      



๑๒. ท่านท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข      
๑๓. องค์กรของท่านมีความสามัคคีจนท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ      
การติดต่อสื่อสาร      
๑๔. ท่านได้รับข่าวสารด้านนโยบายและการท างาน อย่างทันถ่วงที      
๑๕. ท่านรับรู้แผนงานที่องค์กรท าอยู่ และก าลังท าในอนาคต      
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ      
๑๖. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อออกจากงาน      
๑๗. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการ      
๑๘. หน่วยมีการส ารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ เพ่ิมเติม เช่น 
บริการร้านตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น 

     

๑๙. ท่านคิดว่าการได้รับสิทธิวันทวีคูณเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกมา
ปฏิบัติงานในองค์กรน้ี 

     

 
ส่วนที่ ๔  ค าถามเก่ียวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริงตามการพิจารณาของท่านเพียง
ช่องเดียว (กรุณาตอบทุกข้อ) 
 

ประเด็น/ข้อความวิจัย 

ระดับความคิดเห็น 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ความเชื่อมั่น การยอมรับ เป้าหมายและคา่นิยมขององค์กร      
๑. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ และยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่า ท่านท างานกับองค์กรน้ี      
๒. ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรน้ี      
๓. ส าหรับท่านแล้ว องค์กรแห่งน้ีเป็นองค์กรที่ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่น่า
ร่วมงานด้วย 

     

ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ขององค์กร      
๔. ท่านเต็มใจที่จะท างานให้มากกว่าปกติ เพ่ือช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ 

     

๕. องค์กรแห่งน้ีสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้ท่านแสดงความสามารถใน
การท างาน 

     

๖. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือ
บรรลผุลส าเรจ็ขององค์กร 

     

ความปรารถนาที่จะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร      
๗. ท่านมีความห่วงใยต่ออนาคตขององค์กรแห่งน้ี      
๘. ท่านมักพูดให้เพ่ือนฟังว่า องค์กรแห่งน้ีเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยเป็น
อย่างย่ิง 

     

๙. ท่านเต็มใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายทุกประเภท เพ่ือรักษาสถานภาพ
การท างานในองค์กรแห่งน้ี 

     

๑๐. โดยรวมท่านมีความผูกพันกับการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งน้ี ในระดับใด      
 



 
 
ส่วนที่ ๕  ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น 

๑. จุดเด่นขององค์กร กอ.รมน. (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.................................................................................................…………………………………………………………………… 
 

๒. ส่ิงท่ีควรพัฒนา ปรับปรุงในองค์กร กอ.รมน. (ระบุเป็นข้อ ๆ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
............…………………………………………………………………………………………………………………………………………........
.................................................................................................…………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 









รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. 

................................................................. 
จากการศึกษาแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน. ใช้แบบสอบถาม

ส ารวจข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฏาคม 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรท างาน ใน กอ.รมน. ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค จ านวน 8,761 คน ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ (8,647 คน) 
ชาย 
หญิง 
 
อายุ (ปี) (8,753คน) 
20–29 
30–39 
40–49 
50–60 
 
สถานภาพสมรส (8,750 คน) 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย 
 
ระดับการศึกษา (8,720 คน) 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
 
ประเภทก าลังพล (8,582 คน) 
ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ 
  

 
8,058 
589 

 
 

3,860 
3,162 
943 
786 

 
 

4,404 
3,917 
429 

 
 

6,923 
1,564 
214 
19 
 
 

4,705 
2,989 
888 

 
93.2 
6.8 

 
 

44.1 
36.1 
10.8 
9.0 

 
 

50.3 
44.8 
4.9 

 
 

79.4 
17.9 
2.5 
0.2 

 
 

54.8 
34.8 
10.4 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
 
สังกัด (8,513 คน) 
กอ.รมน. ภาค 4 สน. 
กอ.รมน. ภาค 4 
กอ.รมน. ภาค 3 
กอ.รมน. ภาค 2 
กอ.รมน. ภาค 1 
กอ.รมน. ส่วนกลาง 
 
รายได้ต่อเดือน (8,712 คน) 
ต่ ากว่า 20,000 บาท 
20,001 แต่ไม่ถึง 30,000 บาท 
30,001 แต่ไม่ถึง 40,000 บาท 
ต้ังแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป 
 
ระยะเวลาท างานใน กอ.รมน. (8,722 คน) 
น้อยกว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 
มากกว่า 10 – 15 ปี 
มากกว่า 15 ปี ข้ึนไป 
 

 
 

5,630 
2,019 
102 
188 
55 
519 

 
 

6,219 
1,521 
570 
402 

 
 

4,799 
2,568 
865 
550 

 
 

66.1 
23.7 
1.2 
2.2 
0.6 
6.2 
 
 

71.4 
17.5 
6.5 
4.6 
 
 

55.0 
28.8 
9.9 
6.3 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 8,058 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 อายุระหว่าง 
20-29 ปี จ านวน 3,860 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 สถานภาพโสด จ านวน 4,404 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3  ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 6,923 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 ประเภทข้าราชการ จ านวน 4,705 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.8 สังกัด กอ.รมน.ภาค 4 สน. จ านวน 5,630 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท 
จ านวน 6,219 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 ระยะเวลาท างานใน กอ.รมน. น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 4,799 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 (ต่อ) 
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ตาราง 2 ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. 
   

แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น X SD 
ความส าเร็จในการท างาน   
1. ท่านปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน 3.58 0.73 
2. ท่านสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับหน่วย 3.34 0.73 
3. ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 3.90 0.77 
4. ผลการท างานของท่านประสบผลส าเร็จ 3.67 0.73 
การได้รับยอมรับนับถือ   
5. ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา 3.52 0.72 
6. ท่านเป็นตัวอย่างในการท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน 3.47 0.70 
7. ท่านเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 3.59 0.71 
8. ท่านปฏิบัติงานโดยได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 3.58 0.71 
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
9. ปริมาณงานที่ได้รับมีความเหมาะสม 3.42 0.70 
10. งานที่ท่านปฏิบัติ ต้องเพ่ิมความรู้ใหม่ ๆ เสมอ 3.52 0.74 
11. งานที่ท่านปฏิบัติมีความท้าทาย 3.55 0.77 
12. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงาน 3.27 0.80 
ความรับผิดชอบในงาน   
13. ท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานส าคัญ 3.42 0.75 
14. ท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 3.33 0.78 
15. งานที่ท าอยู่ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ 3.57 0.74 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี   
16. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ 2.91 0.94 
17. ท่านได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  
     เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น 

3.09 0.88 

18. ท่านได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถและสายงาน 3.08 0.88 
19. การเลื่อนต าแหน่งงานของท่านมีความเป็นธรรม 3.10 0.95 

แรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้น โดยรวม 3.42 0.78 
จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยกระตุ้นของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.42 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ท่านภูมิใจและมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 
3.90 ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ ท่านมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ 2.91  
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ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุนของบุคลากร กอ.รมน. 
   

แรงจูงใจด้านปัจจัยค  าจุน X SD 
นโยบายและการบริหารงานในองค์กร   
20. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและแผนการบริหารงาน 3.50 0.80 
21. ผู้บริหารของท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จ 3.60 0.85 
22. หน่วยงานของท่านมีประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม 3.47 0.84 
23. ผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

3.65 0.82 

24.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้น า
หน่วยงาน 

3.43 0.88 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา   
25. ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับบุคลากร และเมื่อประสบปัญหาใน
การท างานผู้ปฏิบัติสามารถปรึกษาหารือได้ 

3.35 0.94 

26. ผู้บังคับบัญชามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการท างาน ที่ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของท่านมีความสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน 

3.29 0.93 

27. หัวหน้ามีความเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับท่าน 3.41 0.96 
28. ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน 3.56 0.87 
29. ทีมงานของท่านมีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี 3.63 0.88 
30. เมื่อท่านประสบปัญหาในการท างาน เพ่ือร่วมงานยินดีที่จะช่วยเหลือ 3.50 0.91 
เงินเดือนและสวัสดิการ   
31. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ท า 3.20 0.89 
32. รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ท่านได้รับน้ันเพียงพอที่สามารถด ารงชีพในทาง
ส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างสมศักด์ิศรี 

3.09 0.91 

33. การข้ึนเงินเดือนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจน 3.35 0.91 
34. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน 3.14 0.93 
35. ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

3.31 0.96 

ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน   
36. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในการท างาน เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเท
อากาศ มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ท่านปฏิบัติงานได้สะดวก 

3.40 0.80 

37. จ านวนบุคลากรเมื่อเทียบกับงานที่รับผิดชอบ มีความเหมาะสม 3.13 0.87 
38. หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาหารกลางวัน 
น้ าด่ืม ห้องพัก ห้องน้ า ห้องสุขา ที่เพียงพอ 

3.37 0.89 

39. ขอบเขตหน้าท่ีและบทบาทในการปฏิบัติงานของท่านถูกระบุไว้อย่างชัดเจน 3.47 0.81 
40. หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่พร้อมในการท างาน 3.28 0.88 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

   
แรงจูงใจด้านปัจจัยค  าจุน X SD 

ด้านสุขภาพ   
41. หน่วยมีสถานพยาบาลบริการเพียงพอกับความต้องการ 3.16 0.88 
42. หน่วยจัดให้มีเวลาออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพอย่างเหมาะสม 3.28 0.91 
43. หน่วยงานของท่านมีการจัดการด้านสุขอนามัย เช่น มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าปี จัดกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น 

3.30 0.91 

44. หน่วยงานมีการจัดเขตพ้ืนที่ในการสูบบุหรี่ ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 3.26 0.92 
ด้านความปลอดภัย   
45. จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 3.39 0.83 
46. รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแห่งน้ี เช่น 
มีบันไดหนีไฟในอาคารสูง มีการแลกบัตรผ่านเข้า-ออก ส าหรับบุคคลภายนอก เป็นต้น 

3.34 0.88 

47. หน่วยงานของท่านมีระบบป้องกันภัย เช่น มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ พร้อมทั้งมีการซักซ้อมแผนให้กับบุคลากร 

3.43 0.87 

48. หน่วยมีการส ารวจความปลอดภัยของสถานที่ท างาน 3.46 0.87 
ด้านสวัสดิภาพ   
49. การจัดสถานที่ในการท างานเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน 

3.43 0.79 

50. หน่วยงานมีสถานที่ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติงานพักผ่อน และออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสม เช่น ร้านกาแฟ สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 

3.28 0.90 

51. หน่วยมีการรายงานอุบัติเหตุ เช่น ที่เกิดจากการท างาน, การจราจรภายในหน่วย 
หรือมีการอบรม ชี้แจงเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

3.36 0.85 

52. หน่วยจัดให้มีที่จอดรถเหมาะสม เพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 3.22 0.92 
ความมั่นคงในงาน   
53. องค์กรของท่านมีความมั่นคง 3.57 0.88 
54. ต าแหน่งงานในปัจจุบันของท่านมีความมั่นคง 3.41 0.89 
55. การโยกย้ายต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการท างานมีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3.28 0.89 

แรงจูงใจด้านปัจจัยค  าจุน โดยรวม 3.37 0.88 
จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุนของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.37 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชามีการช้ีแจงให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.65 ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ 
รายได้จากเงินเดือนและเบี้ยเล้ียงท่ีท่านได้รับนั้นเพียงพอท่ีสามารถด ารงชีพในทางส่วนตัวหรือครอบครัวอย่าง
สมศักดิ์ศรี โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ 3.09  
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน.   
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม X SD 
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน   
1. องค์กรของท่านพิจารณายอมรับ ยกย่องชมเชย หรือให้บ าเหน็จรางวัลแก่
ผู้ปฏิบัติงานดี 

3.25 0.90 

2. องค์กรของท่านพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของท่านอย่างเป็นธรรม 3.27 0.90 
3. องค์กรของท่านมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 3.32 0.89 
องค์กรและการจัดการ   
4. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ท่านได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
หาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม 

3.40 0.81 

5. หน่วยมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านอย่างชัดเจน 3.49 0.81 
6. มีการมอบหมายงานตามความสามารถ เหมาะสมกับบุคลากร 3.43 0.82 
คุณลักษณะเฉพาะของงาน   
7. ท่านได้รับการยอมรับและให้คุณค่าจากผู้บังคับบัญชา 3.38 0.82 
8. งานที่ท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของท่าน 3.41 0.83 
9. ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ซึ่งใช้ในการท างานเฉพาะอย่าง เพ่ือให้
งานประสบผลส าเร็จ 

3.51 0.83 

10. ท่านคิดว่างานที่ท่านรับผิดชอบ เป็นงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร 3.64 0.86 
คุณลักษณะทางสังคมของงาน   
11. การได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 3.51 0.81 
12. ท่านท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 3.59 0.83 
13. องค์กรของท่านมีความสามัคคีจนท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ 3.56 0.86 
การติดต่อสื่อสาร   
14. ท่านได้รับข่าวสารด้านนโยบายและการท างาน อย่างทันถ่วงที 3.56 0.79 
15. ท่านรับรู้แผนงานที่องค์กรท าอยู่ และก าลังท าในอนาคต 3.45 0.79 
สวัสดิการหรือผลประโยชน์อื่น ๆ   
16. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อออกจากงาน 3.32 0.85 
17. ท่านคิดว่าสวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการ 3.27 0.87 
18. หน่วยมีการส ารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ เพ่ิมเติม เช่น บริการร้านตัด
ผม บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น 

3.22 0.90 

19. ท่านคิดว่าการได้รับสิทธิวันทวีคูณเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกมาปฏิบัติงานใน
องค์กรน้ี 

3.48 0.91 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยรวม 3.42 0.85 
จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับ     

ปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ 3.42 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ท่านคิดว่างานท่ีท่านรับผิดชอบ เป็นงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 
3.64 ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ หน่วยมีการส ารวจความต้องการสวัสดิการ และบริการ 
เพิ่มเติม เช่น บริการร้านตัดผม บริการรถรับ-ส่ง เป็นต้น โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ 3.22  
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ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน. 
   

ความผูกพันต่อองค์กร X SD 
ความเชื่อมั่น การยอมรับ เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร   
1. ท่านมีความรู้สึกภูมิใจ และยินดีที่จะบอกผู้อื่นว่า ท่านท างานกับองค์กรน้ี 3.68 0.85 
2. ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรน้ี 3.51 0.80 
3. ส าหรับท่านแล้ว องค์กรแห่งน้ีเป็นองค์กรที่ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย 3.59 0.83 
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์ขององค์กร   
4. ท่านเต็มใจที่จะท างานให้มากกว่าปกติ เพ่ือช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ 3.71 0.81 
5. องค์กรแห่งน้ีสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้ท่านแสดงความสามารถในการท างาน 3.60 0.81 
6. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือบรรลุผลส าเร็จ
ขององค์กร 

3.71 0.80 

ความปรารถนาท่ีจะพยายามรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร   
7. ท่านมีความห่วงใยต่ออนาคตขององค์กรแห่งน้ี 3.66 0.81 
8. ท่านมักพูดให้เพ่ือนฟังว่า องค์กรแห่งน้ีเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยเป็นอย่างย่ิง 3.59 0.82 
9. ท่านเต็มใจที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายทุกประเภท เพ่ือรักษาสถานภาพการท างาน
ในองค์กรแห่งน้ี 

3.70 0.82 

10. โดยรวมท่านมีความผูกพันกับการปฏิบัติงานที่องค์กรแห่งน้ี ในระดับใด 3.68 0.82 
ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม 3.64 0.82 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กอ.รมน. โดยรวมอยู่ในระดับดี โดย
มีค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ 3.64 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ 
ท่านเต็มใจท่ีจะท างานให้มากกว่าปกติ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จ และท่านปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อบรรลุผลส าเร็จขององค์กร โดยมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 ส าหรับ
ค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ ท่านพบว่าค่านิยมของท่านคล้ายคลึงกับองค์กรนี้  โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความคิดเห็น เท่ากับ 3.51  
 
ตาราง 6  ค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความผูกพัน 
            ต่อองค์กรของบุคลากรใน กอ.รมน. โดยรวม 
    

ปัจจัย  X SD 
แรงจูงใจ   
   ปัจจัยกระตุ้น 3.42 0.78 
   ปัจจัยค้ าจุน 3.37 0.88 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.42 0.85 
ความผูกพันต่อองค์กร 3.64 0.82 

จากตาราง พบว่า คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร โดยมีคะแนนเฉล่ียความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.64 ส าหรับค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุด ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ าจุน โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ียความคิดเห็น เท่ากับ 3.37  
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