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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการมีขวัญ และก าลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจ าแนกตามสถานภาพ มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งสิ้น 300 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  เมื่อพบว่ามีความแตกต่าง รายคู่
ตามวิธีของ LSD (Least Significant Differential) และสรุปผลปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ โดยวิธีวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 169 คน อายุส่วนใหญ่ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 130 คน  
สถานภาพส่วนใหญ่สมรส จ านวน 226 คน การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 125 คน ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างประจ า จ านวน 146 คน รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 194 คน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 11 ปีข้ึนไป จ านวน 182 คน ส่วนด้านขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน และด้านสวัสดิการที่ได้รับและด้านการ
สนับสนุนของผู้บังคับบัญชา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความเป็นธรรมของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรต่อขวัญและก าลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ าแนกตามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่สถิติระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ : ขวัญและก าลังใจ , ผู้ปฏิบัติงาน และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
Abstract 
 The purposes of this study were : 1) to study the morale for Job performance of personnel 
under center of disaster prevention and mitigation in Northeastern of Thailand, 2) to study the personels 
opinions towards the  Morale  for job  performance  of  personnel  under  center of disaster prevention 
and mitigation in northeastern of Thailand,  by studying the samples of 300 persons. The research tool 
used questionnaire. The data analysis techniques used  frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The hypotheses of the study have been tested  by t- test and F- test (One  Way ANOVA). If  
there  were  significant  difference  therefore  they  would  be  pursued  by multiple comparisons (Least  
Significant  Difference : LSD), and summarized the problems, obstacles and suggestion by analysis and 
synthesis of data. 
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 The study results revealed that personnel opinions towards the morale for job performance of 
personnel under center of disaster prevention and mitigation in northeastern of Thailand, overall aspect  
was at a  high level.  
 When  comparing   the  opinions  of  personnel  towards the Morale  for  job  performance of 
under  center of disaster prevention and mitigation in northeastern of Thailand classified by status : It  was  
found  that  the gender, age, educational  and position of the  respondents  affected about  the  morale  
for  job  performance  of  personnel  center of disaster prevention and mitigation in northeastern of 
Thailand was significantly different at 0.05.   
 
Keywords: Morale for job, Performance of personnel, Disaster prevention and mitigation 

 
บทน ำ 

สาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  หมายความว่า อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดใน
สัตว์ โรคระบาดในสัตว์น้ า  การระบาดในศัตรูพืช ตลอดจน
ภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเกิดจาก
ธรรมชาติ   มี ผู้ ท าให้ เกิ ด ข้ึนอุบั ติ เห ตุหรือ เห ตุอื่ น ใด  
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือ
ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ  
สาธารณภัยที่เกิดข้ึนแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายมากน้อย
ข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงขนาดของภัย และสถานที่  
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2550) 

สาธารณภัยในปัจจุบันที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง และมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ น้ันได้ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่  อีกทั้ง
กระทบต่อสภาพแวดล้อมและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
เป็นทั้งสาธารณภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House 
Effect) ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้อุณหภูมิของโลกสูงข้ึน ก่อให้เกิด
สาธารณภัยต่างๆ มากมาย เช่น ฝนตกหนัก น้ าท่วม ลมพายุ 
ความแห้งแล้ง ระดับน้ าทะเลสูงข้ึนอย่างผิดปกติ ผิดธรรมชาติ
และมีความรุนแรงมากข้ึนตามล าดับ (กรมป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย, 2559)  

องค์กรราชการหรือเอกชนคนถือเป็นทรัพยากร
ที่ส าคัญที่สุดขององค์กร  ผู้ บริหารจ านวนมากเริ่มให้
ความส าคัญเรื่องคนเป็นอันดับต้นๆ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ในองค์กรมีขวัญและก าลังใจที่ดีเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการปฏิบั ติงาน ตามบทบาทและความ
รับผิดชอบ หากเจ้าห น้าที่ มีข วัญและก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงานที่ดีแล้ว จะช่วยให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจเกิด
ความรัก ความศรัทธาเสียสละทุ่มเทก าลังกายก าลังใจและ
ก าลั งส ติปั ญ ญ า เพ่ื อห าท างป รับ ป รุ ง ให้ ง าน น้ั น ๆ 
เจริญก้าวหน้าข้ึนไปในทางตรงกันข้ามหากปัจจัยดังกล่าวมี

ผลออกมาเชิงลบ จะมีผลท าให้เจ้าหน้าที่มีการลาออกจาก
งาน เกิดความเบื่อหน่ายมีความสัมพันธ์ที่เย็นชาต่อกัน ไม่ให้
ความร่วมมือในการท างาน  ขาดความสามัคคี ไม่ เข้ า
ปฏิบัติงานโดยไม่มีสาเหตุ สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยภารกิจที่
มากมายแต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวน
น้อยเมื่อเทียบกับสาธารณภัยที่เพ่ิมความรุนแรงมากข้ึนทั้ง
อัคคีภัยวาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์  
โรคระบาดในสัตว์ โรคระบาดในสัตว์น้ า  การระบาดใน
ศัตรูพืชตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน  
ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท าให้เกิดข้ึนอุบัติเหตุหรือเหตุ
อื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน  
หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ 
และให้หมายความถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรม 
สาธารณภัยที่เกิดข้ึนแต่ละครั้ง  สร้างความเสียหายมากน้อย
ข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงขนาดของภัย และสถานที่ ท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหน่ือยล้าในการท างาน  
มีสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเกิดความไม่
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่
ทันสมัยสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยกับการปฏิบัติงาน   

ขวัญและก าลังใจ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างย่ิงที่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานควรได้รับในองค์กรควรให้ความส าคัญ
กับขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบั ติงานในองค์กรของตน 
เพราะถ้าเจ้าหน้าท่ีมีขวัญและก าลังใจที่ดีจะส่งผลท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จได้ ดังน้ันทุกหน่วยงานควรให้
ความส าคัญกับขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  

 จากความส าคัญดังกล่าวคณะผู้ วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา
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ดังกล่าว คณะผู้ วิจัยจะน าไปใช้ในการปรับปรุง  พัฒนา  
ขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพ่ือเปรียบปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อขวัญ
และก าลังใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานจ าแนกตามสถานภาพ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ทราบถึงขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 5 ด้าน 1) สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ ท างาน 2) การส นับส นุนของผู้ บั งคับบัญชา  
3) ความเป็นธรรมของหน่วยงาน 4) สวัสดิการที่ ได้รับ  
5) ความก้าวหน้าในอาชีพ  

2. ทราบถึงข้อมูลขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเห นือ ซึ่ งสามารถน าข้อมู ลที่ ได้ ไป ใช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนปรับปรุง พัฒนาขวัญและ
ก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
ต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ง น้ี  คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 1,200 คน 
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559)  

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาจ านวน 300 
คน (จากการค านวณโดยสูตร ทาโรยามาเน โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ระดับ + 5) 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ศึกษาได้แก่ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา, เขต 
6 ขอนแก่น, เขต 7 สกลนคร, เขต 13 อุบลราชธานี และ
เขต 14 อุดรธานี   

 
 
 

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ขวัญและก าลังใจของ
เจ้ าห น้าที่ ผู้ ปฏิบั ติงานของศูน ย์ป้ องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 5 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ ท างาน  2) ด้านการ
สนับสนุนของผู้บังคับบัญชา 3) ด้านความเป็นธรรมของ
หน่วยงาน 4) ด้านสวัสดิการที่ได้รับ และ 5) ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิธีวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
สร้างแบบสอบถาม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 
โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ของขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าปฏิบัติงานตามแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ ได้จากเอกสาร
งานวิจัยเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
เก่ียวกับของขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย 

3. สร้างเครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการ
วิจัยให้มีขอบเขตและเน้ือหาให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน ด้านการสนับสนุน
ของผู้บังคับบัญชา ด้านความเป็นธรรมของหน่วยงาน ด้าน
ส วัส ดิก ารที่ ไ ด้ รับ  และ ด้านความก้ าวห น้าในอาชี พ  
ซึ่งแบ่งเป็น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check–
List) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) และ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended 
Questions)   

4. น าแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างข้ึน ไป
ให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความถูกต้องและ
ข้อ เสนอแนะเพ่ิ ม เติ ม  พร้อมทั้ งแก้ ไขปรับ ปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะ 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทั้ง 5 เขต จ านวน 30 คน จากน้ันน าไป
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
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6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้ว
น าไปใช้ 

7. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบั ติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยทั้ง 5 เขต ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี และศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 5 เขต ตอบแบบสอบถาม
ภายในเวลาท่ีก าหนด ได้กลับคืนมาร้อยละ 100 

8. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมา ไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ 
หลังจากน้ันน าข้อมูลของแบบสอบถามแต่ละชุดไปค านวณ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

9. วิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ 
ขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ค่า  
t-test และใช้ค่าความแตกต่าง ใช้ค่า F-test วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความ
แตกต่างกรณีมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบว่าความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และท าการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของ LSD (Least Significant 
Differential) 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลการศึกษาขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ ท างาน ด้านการส นับสนุนของบั งคับบัญชา  
ด้านความเป็นธรรมของหน่วยงาน ด้านสวัสดิการที่ได้รับ 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่ อ พิจารณ าเป็นรายด้านพบ ว่า ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  คื อ  
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน รองลงมา ด้านสวัสดิการ
ที่ได้รับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความเป็นธรรม
ของหน่วยงาน โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปผลรายด้านดังน้ี 
  1. ด้ำนสภำพแวดล้อมของสถำนที่ท ำงำน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมีความร่มรื่น

และปลอดภัย รองลงมา หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างานอย่างเพียงพอ ส่วนด้านที่มีค่ าเฉลี่ ย ต่ าสุด คื อ 
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรเอ้ืออ านวยต่อการท างาน  
  2. ด้ำนกำรสนับสนุนของผู้บังคับบัญชำ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รองลงมา ผู้บังคับบัญชากระตุ้น
ให้เกิดการท างานเป็นทีม มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่
เป้ าห มายเดี ยวกั น  ส่ วน ด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด  คื อ 
ผู้บังคับบัญชาให้ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
  3. ด้ำนควำมเป็นธรรมของหน่วยงำน  
กลุ่มตัวอย่างมีขวัญและก าลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ผู้บังคับบัญชามีเหตุผลสามารถปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เมื่อเกิดปัญหา รองลงมาการพิจารณาความดีความชอบ 
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค์กร
มีการกระจายงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมกัน 
  4. ด้ำนสวัสดิกำรที่ได้รับ  กลุ่มตัวอย่างมี
ขวัญและก าลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  รองลงมาจัด ต้ังหน่วยงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของหน่วยงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
มีสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
  5. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ กลุ่มตัวอย่าง
มีขวัญและก าลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านรู้สึกว่า
หน่วยงานเป็นองค์กรที่มั่นคง รองลงมาท่านมีความมั่นคง 
ในต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ท่านมีความก้าวหน้าในต าแหน่งที่ที่ปฏิบั ติงานเช่น  
การเลื่อนต าแหน่ง  
  6. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและก ำลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจ ำแนก 
ตำมเพศโดยภาพรวม ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จ าแนกตามเพศมาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า 
ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน ด้านการสนับสนุน
ของผู้บังคับบัญชา ด้านความเป็นธรรมของหน่วยงาน และ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  7. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและก ำลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจ ำแนกตำม
อำยุโดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 จ าแนกตามอายุมาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน ด้านการสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชา ด้านสวัสดิการที่ได้รับและด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  8. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและก ำลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจ ำแนก 
ตำมวุฒิการศึกษาโดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามวุฒิการศึกษามาเปรียบเทียบ
รายคู่ พบว่า ด้านการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา ด้านความ 
เป็นธรรมของหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  9. ผลกำรเปรียบเทียบขวัญและก ำลังใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำแนกตำม
ต ำแหน่งโดยภาพรวมและทุกด้าน ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่สถิติระดับ 0.05 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
         การศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
  1. ด้ำนขวัญและก ำลังใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ท างาน 
   1.1 ด้ำนสภำพแวดล้อมของสถานที่
ท างาน พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมีความร่มรื่น
และปลอดภัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น 
ประกอบกับมีต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับ ผลงานวิจัยของอนุตร์ พูนพัฒนา (2556) ได้ศึกษาเรื่อง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบั ติงานของพนักงานบริษัท 
มาเลย์ คอมโพ-เน็นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่าด้านสภาพการท างานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีมากกว่าด้านอื่น คือ เพ่ือน
ร่วมงานให้ความช่วยเหลือร่วมกันท างานอยู่ในระดับมาก 
เท่ากับ 3.58 รองลงมาคือ หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ท างานอย่างเพียงพอ ภายในอาคารที่ท างานมีความสะอาด 
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทเอื้ออ านวยต่อการท างาน 
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมีความร่มรื่น มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้

ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของ
สถานที่ท างาน 
   1.2 ด้ำนกำรสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา 
พบว่า ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บังคับรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ได้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในการด าเนินขององค์กร  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิตา ปิ่นทองค า (2556)  
ได้ศึกษาเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบั ติหน้าที่ของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสามพราน อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
และเพ่ือน าผลการศึกษาเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีขวัญและก าลังใจอันดับที่
หน่ึงคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อันดับที่สองคือ 
ด้านความส าเร็จในงานที่ท า อันดับที่สามคือ ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทน อันดับที่สี่คือ ด้านการมอบหมาย
งาน อันดับสุดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ตามล าดับ 
   1.3 ด้ำนควำมเป็นธรรมของหน่วยงาน 
ผู้บังคับบัญชามีเหตุผลสามารถปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาได้
เมื่อเกิดปัญหา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บังคับบัญชาใช้เหตุผล
ในการตัดสินใจกับปัญหาและสามารถปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ เพ่ือการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมชาย คุ้มพูล (2555)  
ได้ศึกษาเรื่องขวัญและกาลังใจในการปฏิบั ติงานของ
ข้าราชการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ระดับ
ต าแหน่งช านาญงาน และระดับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับขวัญและ
ก าลังใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน 
รองลงมา คือ ด้านสภาพการปฏิบั ติงาน ด้านโอกาส
ความก้าวหน้า ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน และด้าน
ความเพียงพอของรายได้ ตามล าดับส าหรับผลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยจะน าไปเสนอแนะให้ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษจังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี  
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   1.4 ด้ำนสวัสดิกำรที่ได้รับ พบว่า มีการ
บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะองค์กรให้
ความส าคัญกับสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และมีการ
บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  ซึ่ งไม่สอดคล้องกับวิจัย
ผลงานวิจัยของวสันต์ พลั่วพันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่องขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลการศึกษาพบว่า 
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า
พนักงานระดับปฏิบั ติการมีขวัญก าลั งใจด้านนโยบาย 
การบริห ารงานขององค์ กร ด้านสภาพแวดล้ อม ใน 
การท างาน ด้านการดูแลสุขภาพและด้านสวัสดิการใน
หน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.5 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ พบว่า 
รู้สึกว่าหน่วยงานเป็นองค์กรที่มั่นคง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเป็น
องค์ของภาครัฐมีระเบียบทางราชการที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยผลของ อนุตร์ พูนพัฒนา (2556 ข) ได้ศึกษา
เรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
มาเลย์ คอมโพ-เน็นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการศึกษา
พบว่าด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างานพบว่าด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า บริษัทเป็นองค์กรที่มีความ
มั่นคง อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สถานที่ท างานมีความ
ปลอดภัยพร้อมด้วยการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับ
พนักงาน ความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบันที่
ปฏิบัติอยู่ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนด้านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยจากการศึกษา
เรื่องขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังต่อไปน้ี 
  1.1  ด้ำนกำรสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีข้อผู้บังคับบัญชาให้
ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ดังน้ันผู้บังคับบัญชาควรให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  
  1.2 ด้ำนควำมเป็นธรรมของหน่วยงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรมีการกระจายงานให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน แต่พบว่า
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังน้ันทางองค์กรจึงปรับเปลี่ยนการ
กระจายงานให้เหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
  1.3 ด้ำนสวัสดิกำรที่ได้รับของหน่วยงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการด้านค่า
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร แต่พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังน้ันทางองค์กรจึงควรให้ความส าคัญทางด้านค่า
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร 
  1.4 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ยในภาคตะ วันออกเฉียงเห นือ  มี
ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่ปฏิบัติอยู่  แต่พบว่ามีค่าเฉลี่ย
น้อยที่ สุด ดังน้ันทางองค์กรจึงควรให้ ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องขวัญและ
ก าลั ง ใจ กั บ ห น่วยงานอื่ น ในจั งห วัดขอนแก่ น  เพ่ื อ
เปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในภาพรวมของหน่วยงาน 
และการจูงใจในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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