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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2.ปัญหา
และอุปสรรค และ 3.วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1.ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร มีดังนี้ 1.) การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พบว่า
ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานไดใ้นแต่ละกระบวนการ หากได้รับงานที่ตรงตามความสามารถ  
2.) ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือ พบว่าการชมเชย และการให้ก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา และ
มอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน 3.) ลักษณะงานที่ท า พบว่าข้าราชการมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับ
มอบหมายที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ 4.) ความก้าวหน้าในการท างานและการพัฒนาตนเอง 
มองว่าประสบการณ์ในการท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ ส่งผล
โดยตรงต่อการก้าวหน้า และการเลื่อนข้ันในอาชีพ 2.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังนี้  
1.) ปัญหาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ จะก่อให้อุปสรรคในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่าบรรยากาศในการ
ท างานมีความตึงเครียดสูง เพราะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชา 3.) ปัญหาด้านการขาดความรู้เกี่ยวกับ
เนื้องาน การไม่ได้รับการอบรม การพัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ท าให้ท างานได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ 3. วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 1.) ปัญหาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ ต้องรายงานปัญหาโดยตรงกับผู้บังคับบัญชา และไปประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2.) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ต้องมีการท ากิจกรรมเพ่ือสานความสัมพันธ์กันภายใน
แผนก ส่งผลให้การท างานในแต่ละงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 3.) ปัญหาด้านการขาดความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมให้มีการอบรม เพิ่มองค์ความรู้ หรือเทคนิค
ต่าง ๆ จะท าให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถท างานทดแทนกันได้ในทุกสถานการณ์  
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 
     
1 บทความนี้เรยีบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิัตงิานของขา้ราชการทหาร  กรณีศึกษา :  
แผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา 
2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ในการบริหารองค์การใดๆ ในสังคมปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีพ้ืนฐานที่ส าคัญที่เป็นเป้าหมายของ
ทุกองค์การ คือ “ก าไร” ไม่ว่าจะเป็นองค์การของเอกชน หรือแม้กระทั่งองค์การของภาครัฐเองก็ตาม 
ซึ่งองค์การเอกชนค าว่าก าไร ก็มีรูปแบบในด้านของการผลิตสินค้าตามความต้องการของฐานลูกค้า 
และความต้องการของคนในสังคม โดยมุ่งหวังในการผลิตสินค้าในราคาที่ถูก มีประสิทธิภาพ และ
สามารถท าก าไรให้ออกมาในรูปแบบของผลประกอบการ(เงิน) ให้ได้มากท่ีสุด อย่างที่ได้ตั้งเอาไว้ใน
ภารกิจขององค์การ แต่ในภาครัฐนั้น ค าว่า “ก าไร” อาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของตัวเงิน แต่ค าว่า
ก าไรขององค์กรภาครัฐนั้น จะเป็นไปในรูปแบบของการให้บริการ หรืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่องค์การจะท าอะไรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นที่จะต้องมี
ฟันเฟืองประกอบกันในหลายๆด้าน แต่ที่จ าเป็นและส าคัญที่สุดนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย์ นั้นเอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะสื่อได้ว่า การที่ทั้งองค์การไม่ว่าจะภาคเอกชน หรือภาครัฐ  
การที่จะท าให้เกดิประสิทธิภาพ หรือก าไรที่ว่าได้นั้น ย่อมจะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในองค์การ
นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการที่จะท าให้ทรัพยาการบุคคล 
ในองค์การสามารถแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ามา
ช่วยในแง่ของการจัดการทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กร นั้นเองซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การบริหารงาน
บุคคล เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการบริหารงานของทุกองค์การ เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญ และทุกองค์การจ าเป็นที่จะต้องใส่ใจ และสนใจในการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งถ้า
สามารถบริหารได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะน ามาซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ แต่ถ้าหากองค์การใดไม่ประสบความส าเร็จ ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาในด้านของก าลังคน 
เช่น ขาดก าลังคน, ภาวะสมองไหล ฯลฯ ก็อาจจะท าให้องค์การประสบถึงความล้มเหลวได้ 
 จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งมีต าแหน่ง และเป็นบุคลากรของแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา จึงมีความสนใจเป็น
พิเศษที่จะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และจะศึกษาถึงปัญหา 
รวมทั้งอุปสรรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของก าลังพลภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล เพ่ือที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นข้อเสนอแนะ ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของก าลังพลภายในแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลัง
พล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตราต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร   
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ คู่มือการ  
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง รวมทั้งการสืบค้นจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา 
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 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structure Interview or Formal 
Interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา ที่มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานในแผนก 
  2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 47) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key Informants) จ านวน 10 คน  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นข้าราชการธุรการผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อ านวยการกองบริการ
ก าลังพล และรองผู้อ านวยการกองบริการก าลังพล   
  2) เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงานของกองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล ได้แก่ 
หัวหน้าแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รองหัวหน้าแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน 8 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์   
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or 
Formal Interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน
ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป                
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึง เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด 
  1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure Interview)  



4 
 

โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์  ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึก
ข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยขออนุญาตบันทึกเสียงและบันทึกภาพการ
สัมภาษณ์ทุกครั้ง 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือ ความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  
  4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล 
ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และทราบวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น โดยใช้การน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีดังนี้ 
 1) การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พบว่าข้าราชการภายในแผนกเครื่องราชอิสริยาภรณ์สามารถ
ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ สามารถท าได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และส าเร็จภายในระยะเวลาตามท่ี
ได้ก าหนดเอาไว้ โดยงานที่ปฏิบัติออกมานั้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย และมีคุณภาพ โดย
ข้าราชการจะปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ท่ีตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่งข้าราชการทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในงานที่ตนเองท า และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยองค์ความรู้ที่
ได้จากการศึกษาเนื้องานตามที่รับผิดชอบ ส่งผลให้งานที่ออกมาส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
  2) ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือ พบว่าข้าราชการได้รับการชมเชย และให้ก าลังใจจา
ผู้บังคับบัญชา ด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชามีการแจกจ่ายงาน และ
มอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล มีการประสานงาน 
และให้ความร่วมมือกันท างานแบบเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
 3) ลักษณะงานที่ท า พบว่าข้าราชการภายในแผนกมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายที่
มีความเหมาะสม และตรงกับความสามารถที่ตนเองเรียนจบมา และมีความสามารถเป็นอย่างดี มี
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ความระมัดระวัง เอาใจใส่ และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงสภาพการท างาน เพื่อให้เกิดความผ่อน
คลาย และมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น 
 4) ความก้าวหน้าในการท างานและการพัฒนาตนเอง พบว่าข้าราชการภายในแผนกมองว่า
ประสบการณ์ในการท างานที่ตนเองได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ สิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่มีบทบาท และส่งผลโดยตรงต่อการก้าวหน้า และการเลื่อนขั้นในอาชีพของตนเอง และ
มองว่าตนเองต้องมีความกระตือรือร้น ในการท างาน และการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ และต้องพร้อมที่
จะปรับปรุงตนเอง เพื่อแก้ไขในจุดที่ตนเองผิดพลาด เพ่ือให้ลบจุดบกพร่อง และให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่องานขององค์การให้มากที่สุด 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย 
 1) ปัญหาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ พบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้
อุปสรรค และความไม่สะดวกสบายในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ท าให้
เนื้องานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความทันสมัย ไม่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
ปัจจุบันได้ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกไม่มีปริมาณที่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่ต้องการใช้ในแต่
ละวัน 
 2) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่าบรรยากาศ ขนาดของห้อง 
เครื่องปรับอากาศไม่มีการบ ารุงรักษา เกิดปัญหาจากสภาพโครงสร้างของห้องบ่อยๆ และบรรยากาศ
ในการท างานมีความตึงเครียดสูง เพราะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ระดับสูง ท าให้ข้าราชการ 
เกิดความตึงเครียดในการท างาน 
 3) ปัญหาด้านการขาดความรู้เกี่ยวกับเนื้องาน พบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ในแผนกไม่ได้รับการ
อบรม การพัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่มี
คุณภาพ 
 3. ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล อย่างไร  
 1) ปัญหาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้ความไม่
สะดวกในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ซึ่งอุปกรณ์
ต่างๆ ไม่ได้รับการสับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย และอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจากท่ี
กล่าวไปสามารถด าเนินการแก้ไขได้ โดยที่จะต้องรายงานปัญหาดังกล่าว หรือน าปัญหานี้ไปปรึกษษา
โดยตรงกับผู้บังคับบัญชา และร่วมมือกันหาทางออกให้กับปัญหาอันนี้ และด าเนินการอย่างมีล าดับ
และข้ันตอน โดยการไปประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อที่จะได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมมาให้หน่วยงานเพื่อที่จะสามารถปฏิงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 2) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรยากาศในการท างานไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน และมีความตึงเครียดสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลงานที่ออกมา 
สามารถด าเนินการแก้ไขได้โดย ภายในแผนกต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสานความสัมพันธ์กัน
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ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน มีการ
ประสานงานที่ดีมากขึ้น มีการพูดคุย ปรึกษาปัญหาซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศภายในแผนกมี
ความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานกันภายในแผนก และการท างานในแต่ละ
งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 3) ปัญหาด้านการขาดความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งข้าราชการในแผนกไม่ได้รับ
การอบรม หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ หรือกฏระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดย ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมให้
มีการอบรม แล้วจัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ของข้าราชการให้สูงขึ้น และต้องจัดให้ข้าราชการที่มี
ความรู้ความสามารถภายในแผนกมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ท างาน 
มาถ่ายทอดให้ข้าราชการในแผนก ซึ่งจะท าให้ข้างราชการทุกคนมีองค์ความรู้แบบเดียวกันสามารถท า
ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถท างานทดแทน
กันได้ในทุกสถานการณ์ และส่งเสริมให้ข้าราชการที่มีคุณภาพมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน จะท าให้
มีความรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมจากเดิม 
 จากการยกตัวอย่างด้านประสิทธิภาพตามแนวคิดข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา จึงเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารทางด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ทรัพยากรทางด้านอุปกรณ์ มนุษย์ และ
เวลา อย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ มีวิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกระเบียบ ท าให้องค์การ
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน และสามารถใช้ยุทธศาสตร์ หรือเทคนิคต่างๆ 
น ามาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และความสัมพันธ์กันระหว่างข้าราชการในทุก
ระดับชั้น มีความขัดแย้งกันที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริการก าลังพล ส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา มีขวัญก าลังใจที่ดี 
และมีความสุขในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร แผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1) การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ สามารถท า
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และส าเร็จภายในระยะเวลาตามที่ได้ก าหนดเอาไว้ โดยงานที่ปฏิบัติออกมานั้น 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย และมีคุณภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้องานตามที่รับผิดชอบ ส่งผลให้งานที่ออกมาส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อีเมอซัน (อ้างถึงใน นิโลบล แสงพนัสดา, 2556, หน้า 
49-50) ได้กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพว่า คุณภาพงาน คือ รายละเอียด
การปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการที่ทุกคนต้องท าตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีองค์การก าหนด  
โดยงานที่ออกมาต้องมีความถูกต้องความประณีตเรียบร้อย และมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งต้องสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
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สมใจ ลักษณะ (2549, หน้า 274-277) ได้กล่าวถึง แบบอย่างปัจจัยด้านบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
ไว้ดังนี้ ปริมาณงานและคุณภาพของการด าเนินงาน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามระยะเวลา หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้คุณภาพของงานที่ท าส าเร็จ มีความถูกต้อง เรียบร้อยและ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามก าหนด และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (อ้างถึงใน เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์, 2556, หน้า 47) ให้ความหมายของประสิทธิภาพ คือ 
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบและได้เปรียบเทียบความหมายของ
ประสิทธิภาพที่อธิบายบุคลิกลักษณะของตนว่าเปรียบเสมือน ภูเขาน้ าแข็ง และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมใจ ลักษณะ (2549, หน้า 7-8) ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การที่แต่ละบุคคลสามารถท างาน
ให้เสร็จได้โดยเสียเวลา และเสียพลังงานน้อยที่สุด ในสังคมปัจจุบันค่านิยมที่องค์การทุกแห่งยึดถือไว้ 
คือ ท างานได้เร็วและดี บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างาน นั้นคือ บุคคลที่สามารถท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ โดยที่ใช้วิธีหรือเทคนิค และสิ้นเปลืองงบประมาณที่น้อย
ที่สุด และสามารถดัดแปลงขั้นตอนการท างานให้ได้ดียิ่งขึ้นตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี น้ าแข็ง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560,หน้า 16) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
การเริ่มต้นท ากิจกรรมอะไรก็ตามท่ีสามารถบรรลุผลได้ตามที่องค์การตั้งเป้าหมาย หรือตั้ง
วัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งในการกระท ากิจกรรมใดๆ ต้องสามารถประหยัดต้นทุนในด้านของเวลาและ
ทรัพยากรต่างๆ และจ าเป็นที่จะต้องท าตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่
พอใจขององค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ นิโลบล แสงพนัสธาดา (2556, หน้า 43) ได้อธิบาย
ค าว่า ประสิทธิภาพ แปลว่า ส าเร็จหรือท าให้ส าเร็จภาพ แปลว่า ภาวะความมีความเป็นประสิทธิภาพ 
หมายถึง ภาวะที่ท าให้เกิดความส าเร็จ เมื่อใช้กับบุคคล หมายถึงความสามารถในการท างานได้ดี 
รวดเร็ว และเสร็จตรงเวลา เชน่ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพย่อมท าให้หน่วยงานพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็วถ้าใช้กับองค์การหรือหน่วยงานประสิทธิภาพหมายถึงระบบการด าเนินงาน ที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จได้อย่างดี เช่น หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมักมีระเบียบขั้นตอนในการท างานพนักงานมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีระบบการตรวจสอบและผลิตผลงานคุณภาพได้ตรงเวลานอกจากใช้กับบุคคล
และหน่วยงานแล้ว ค าว่า ประสิทธิภาพยังใช้กับสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

2) ความสัมพันธ์และการยอมรับนับถือ พบว่าข้าราชการได้รับการชมเชย และให้ก าลังใจจา
ผู้บังคับบัญชา ด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชามีการแจกจ่ายงาน และ
มอบหมายงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล มีการประสานงาน 
และให้ความร่วมมือกันท างานแบบเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งความ
ต้องการสัมพันธภาพที่ดี (Need for Affiliation) เป็นความต้องการได้รับหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้อื่น ต้องการการร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อ่ืน และค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพิศ สุขแสน 
(อ้างถึงใน พิชญา วัฒนรังสรรค์, 2558, หน้า 7) การที่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นต้องมี
องค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ท างานกับโครงสร้างการท างาน ผู้ที่จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรมีความสุขในการท างาน และมีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีมหรือสร้าง
การท างานเป็นทีมให้เข้มแข็ง เพราะทีมงานเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
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ท างานได้ ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรัก
ในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจ ในการท างานอย่างจริงจังจริงใจ ขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลใน
ทีมงาน แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างกัน และการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน และสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เช่น รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกัน  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและ
ยินดีที่จะผูกมิตรไมตรีแก่กัน ความสัมพันธ์ในองค์กรจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซึ่งกันและกัน และจะ
ช่วยผลักดันให้งานบรรลุผลส าเร็จได้ตามที่มุ่งหมายไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ อีเมอซัน (อ้างถึง
ใน นิโลบล แสงพนัสธาดา, 2556, หน้า 49-50) การมีมนุษยสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับ
องค์การโดยพร้อมที่จะประสานและให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน  

3) ลักษณะงานที่ท า พบว่าข้าราชการภายในแผนกมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายที่
มีความเหมาะสม และตรงกับความสามารถที่ตนเองเรียนจบมา และมีความสามารถเป็นอย่างดี  
มีความระมัดระวัง เอาใจใส่ และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงสภาพการท างาน เพื่อให้เกิดความ
ผ่อนคลาย และมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อีเมอซัน (อ้างถึงใน 
นิโลบล แสงพนัสธาดา, 2556, หน้า 49-50) ความรับผิดชอบในการท างาน คือ การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การยอมรับภาระหน้าที่ของตนในการ
ด าเนินงานให้ส าเร็จ โดยค านึงถึงเป้าหมายของงานเป็นหลัก มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่
และเรื่องที่เก่ียวข้องกับงาน ตั้งใจท างานให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลืองาน
ในหมู่คณะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่าการจัดแบ่งการปฏิบัติหน้าที่จัด
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานได้อย่างถูกต้อง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านทักษะ และด้าน
ความรู้ความเข้าใจในระบบงาน และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มากกว่าการจัดบุคลากรที่
ไม่มีความสามารถในด้านนั้นๆ 

4) ความก้าวหน้าในการท างานและการพัฒนาตนเอง พบว่าข้าราชการภายในแผนกมองว่า
ประสบการณ์ในการท างานที่ตนเองได้รับมอบหมาย การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่วางเอาไว้ สิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่มีบทบาท และส่งผลโดยตรงต่อการก้าวหน้า และการเลื่อนขั้นในอาชีพของตนเอง และ
มองว่าตนเองต้องมีความกระตือรือร้น ในการท างาน และการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ และต้องพร้อมที่
จะปรับปรุงตนเอง เพื่อแก้ไขในจุดที่ตนเองผิดพลาด เพ่ือให้ลบจุดบกพร่อง และให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่องานขององค์การให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อีเมอซัน (อ้างถึงใน นิโลบล แสงพนัส
ธาดา, 2556, หน้า 49-50) ความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้งาน คือ การพัฒนาตนเองด้วย
การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการท างานและติดตามงานด้วยการเรียนรู้
จากแหล่งต่าง ๆ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ (2561, หน้า 217-218) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในอดีตนั้นจะเป็นการฝึกอบรมที่เน้นเพียงเรื่องของความรู้ และทักษะ เท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบันการฝึกอบรมให้บุคลากรนั้น จะต้องปรับเปลี่ยนเป็นการฝึกอบรมที่เป็นแบบอิงสมรรถนะ 
(Competency) ดังนั้นสิ่งที่จ าเป็นต้องมี คือ แนวทางในการพัฒนาความรู้ มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่า
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บุคลากรบกพร่องในสมรรถนะในด้านใด ตลอดจนการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมที่ช่วยให้บุคลากรได้
เรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ลีโอนาด เนดเลอร์ (อ้างถึงใน 
วรารัตน์ เขียวไพรี, 2551, หน้า 1) อธิบายว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแบ่งกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการออกเป็น 3 ประเภท 1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
เน้นในงานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน เป้าหมายคือ การท าให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ที่ใช้ในต าแหน่ง
นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ 2) การศึกษา
(Education) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพราะการศึกษานั้นเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน ให้แก่ บุคลากร  
ซึ่งการศึกษานั้นจะเน้นการเตรียมส าหรับในอนาคต (Future Job) เพ่ือเตรียมความ พร้อมที่จะท างาน
ตามความต้องการขององค์การในอนาคต 3) การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการการ
ปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวงาน (Not focus on a job) แต่มี
จุดมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค์การต้องการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
องค์การสามารถปฏิบัติงานในอนาคตได้ และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ลีโอนาด เนดเลอร์ (อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559, หน้า 7) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่างๆ ที่ได้ออกแบบมาเพ่ือน าไปใช้ในเวลาที่
ก าหนด เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของมนุษย์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 
2561ก, หน้า 89) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ของบุคคล ในองค์การให้ตรงตามต าแหน่งงานปัจจุบันและ
รองรับต่องานในอนาคตเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในตนเองและองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ดิสิม่อน, เวอร์เนอร์ 
และ ฮารีส (อ้างถึงใน วรารัตน์ เขียวไพรี, 2551, หน้า 2) กล่าวเอาไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสในการเรียนรู้ ที่จ าเป็นตามความต้องการของงาน
ในองค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการเรียนรู้นี้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ พบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้
อุปสรรค และความไม่สะดวกสบายในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ท าให้
เนื้องานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความทันสมัย ไม่สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี
ปัจจุบันได้ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกไม่มีปริมาณที่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่ต้องการใช้ในแต่
ละวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมิธ (อ้างถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2552, หน้า 8-12) ได้ให้กรอบ
แนวคิดท่ีเป็นองค์ประกอบในการด าเนินการขององค์การที่จะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่จะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 4 ประการ คือ 1) สิ่งแวดล้อมนอกองค์การ 2) สิ่งแวดล้อมในองค์การ 3) ปัจจัยขององค์การ  
4) กระบวนการขององค์การ และถ้าองค์ประกอบ 4 ประการนี้มีลักษณะที่เอ้ือต่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การก็จะน าไปสู่การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งปัจจัยขององค์การ ได้แก่ 
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สภาพความพร้อมขององค์การในด้านที่ดิน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เงินทุน
เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธี ไพรชิต (2556) ได้ศึกษาหา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท สุธานี 
จ ากัด จากการศึกษาได้มีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละปัจจัย ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ควรจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในการท างานต่างๆ 
อย่างเพียงพอหรือสามารถจัดหามาให้ได้ทันทีท่ีต้องการและมีความปลอดภัยในการท างาน ด้านค่าจ้าง
และค่าตอบแทนควรประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม และโปร่งใส และควรมี
ผลตอบแทนที่ดี ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความไว้วางใจในการท างาน และสร้าง
การท างานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน ด้านลักษณะของงาน ควรให้โอกาสได้ใช้ความสามารถพิเศษท างาน
ให้งานประสบความส าเร็จได้ ด้านการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ควรสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานให้เป็นทีมพูดคุยกัน ด้านการฝึกอบรมการพัฒนา ควรสนับสนุนการศึกษาต่อ
ของพนักงานให้มากและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการดูงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

2) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่าบรรยากาศ ขนาดของห้อง 
เครื่องปรับอากาศไม่มีการบ ารุงรักษา เกิดปัญหาจากสภาพโครงสร้างของห้องบ่อยๆ และบรรยากาศ
ในการท างานมีความตึงเครียดสูง เพราะถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ระดับสูง ท าให้ข้าราชการ 
เกิดความตึงเครียดในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี ของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า โดยภาพรวมแล้วบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ข้อเสนอแนะจ าแนกในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับดีมาก 
หมายถึง เห็นด้วยว่าเหมาะสมมากอย่างไรก็ตามองค์กรควรมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและ
เหมาะสมในการท างาน เพ่ือให้การท างานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

3) ปัญหาด้านการขาดความรู้เกี่ยวกับเนื้องาน พบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ในแผนกไม่ได้รับการ
อบรม การพัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้ผลงานที่ออกมาไม่มี
คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพิศ สุขแสน (อ้างถึงใน พิชญา วัฒนรังสรรค์, 2558, หน้า 
7) การที่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ท างานกับ
โครงสร้างการท างาน ส าหรับในเรื่องของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการท างานและ
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นคนท างานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้  1) ความรู้ หมายถึง 
การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพ
ควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กร ผู้อ่ืน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 2) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือ
รู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่าง
เดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูงจะท างานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้อง
รักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด เพราะคนเหล่านี้จะท าให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว  และ
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สอดคล้องกับแนวคิดของ อีเมอซัน (อ้างถึงใน นิโลบล แสงพนัสธาดา, 2556, หน้า 49-50) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ คือ 1) ความรอบรู้และความสามารถในการเรียนรู้
งาน คือ การพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการท างาน
และติดตามงานด้วยการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ การที่คนมี
ความเข้าใจกระบวนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต มีทักษะในการท างาน สามารถปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังเอาใจใส่มากขึ้น ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงสภาพการท างานรวมทั้งร่วมมือกับพนักงาน
ในองค์การ เพื่อมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ 
นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายตามขั้นตอนท าให้การ
ปฏิบัติงานมี ความถูกต้องและรวดเร็ว ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา พบว่าการอบรมการใช้ทักษะ
เจรจาและ ทักษะเฉพาะตัว เพ่ือปรับใช้ในการท างาน เพื่อให้การด าเนินกระบวนการได้ รวดเร็ว และ
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ พบว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย 
ระเบียบและวิธีปฏิบัติชัดเจน ทันก่อนเวลาที่ก าหนดตามแผน 

3. วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ภายในแผนก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากการวิจัย มีดังนี้ 
 1) ปัญหาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ก่อให้ความไม่
สะดวกในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ท าให้ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ซึ่งอุปกรณ์
ต่างๆ ไม่ได้รับการสับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย และอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งจากท่ี
กล่าวไปสามารถด าเนินการแก้ไขได้ โดยที่จะต้องรายงานปัญหาดังกล่าว หรือน าปัญหานี้ไปปรึกษา
โดยตรงกับผู้บังคับบัญชา และร่วมมือกันหาทางออกให้กับปัญหาอันนี้ และด าเนินการอย่างมีล าดับ
และข้ันตอน โดยการไปประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ เพื่อที่จะได้รับ
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมมาให้หน่วยงานเพื่อที่จะสามารถปฏิงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 2) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งบรรยากาศในการท างานไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน และมีความตึงเครียดสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลงานที่ออกมา 
สามารถด าเนินการแก้ไขได้โดย ภายในแผนกต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสานความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน มีการ
ประสานงานที่ดีมากขึ้น มีการพูดคุย ปรึกษาปัญหาซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศภายในแผนกมี
ความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานกันภายในแผนก และการท างานในแต่ละ
งานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 3) ปัญหาด้านการขาดความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งข้าราชการในแผนกไม่ได้รับ
การอบรม หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ หรือกฏระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดย ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมให้
มีการอบรม แล้วจัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ของข้าราชการให้สูงขึ้น และต้องจัดให้ข้าราชการที่มี
ความรู้ความสามารถภายในแผนกมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ท างาน 
มาถ่ายทอดให้ข้าราชการในแผนก ซึ่งจะท าให้ข้างราชการทุกคนมีองค์ความรู้แบบเดียวกันสามารถท า
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ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถท างานทดแทน
กันได้ในทุกสถานการณ์ และส่งเสริมให้ข้าราชการที่มีคุณภาพมีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน จะท าให้
มีความรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมจากเดิม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ สมใจ ลักษณะ (2549, หน้า 268-269) ได้กล่าวถึง กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์การ ว่าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การใช้รูปแบบการแก้ปัญหาในแต่ละ
ปัญหาที่ประสบ มีดังนี้ 1) ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ต้องมีการระบุสภาพปัญหาที่ชัดเจน ก าหนดเครื่องชี้วัด
ความรุนแรงของปัญหา ให้ผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทุกระดับได้ตระหนักในความส าคัญของปัญหา เกิด
ความต้องการจะช่วยกันแก้ปัญหา 2) ขั้นศึกษาสาเหตุของปัญหา ผู้ทีเ่กี่ยวข้องในองค์การจะต้อง
ช่วยกันศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ที่น ามาซึ่งปัญหา จุดเน้นของสาเหตุของปัญหา ควรให้ความสนใจต่อ
กระบวนการด าเนินงานขององค์การ และให้ความสนใจต่อปัจจัยที่มีในองค์การ โดยช่วยกันระบุ
ลักษณะกระบวนการและปัจจัยที่บกพร่องไม่น่าพอใจ 3) ขั้นหาแนวทางแก้ปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เกี่ยวข้อง 
และผู้บังคับบัญชา จะต้องช่วยกันค้นหาด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษา หรือผู้ประสานการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะศึกษาหาแนวทางเลือก (Alternative) ต่าง ๆ ที่จะช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องในแต่ละสาเหตุของปัญหาที่ระบุในขั้นที่แล้ว 4) ขั้นเลือกแนวทางที่เหมาะสมน ามาใช้
แก้ปัญหา เป็นขั้นน าแนวทางที่น่าจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด น ามาพัฒนาเป็นระบบวางแผนการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการ โดยใช้วิธีการใหม่ ๆ 5) เป็นการน าแผนในขั้นที่แล้วน ามาสู่การปฏิบัติ
ผ่านทางผู้ประสานงานเปลี่ยนแปลง อาจมีกิจกรรมเสริม เช่น การอบรมบุคลากร การออกแบบ
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ การสัมมนาการประชุมปฏิบัติการ การมอบงานทดลองปฏิบัติ ฯลฯ  
6) ขั้นติดตามประเมินผล เป็นขั้นติดตามประเมินทั้งในระหว่างการปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์การให้ตรงทาง และลดความบกพร่องก่อนที่จะจบกระบวนการ
ปฏิบัติ และเมื่อใช้เวลาทดลองปฏิบัติแบบใหม่ ๆ ไปจนครบถ้วนระยะเวลาที่ก าหนดก็ประเมินผลรวม
เพ่ือพิจารณาว่าปัญหาที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 นั้น ได้รับการแก้ไขเพียงใด 7) ขัน้คงไว้ซึ่งกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง เป็นขั้นที่น ากระบวนการที่ประเมินแล้ว พบว่าได้ผลแก้ปัญหาได้จากข้ันที่ 6 น ามาเป็น
กระบวนการปฏิบัติที่ต่อเนื่องในองค์การต่อไป และ สมพิศ สุขแสน (อ้างถึงใน พิชญา วัฒนรังสรรค์, 
2558, หน้า 7) อธิบายว่า การที่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก 
คือ ผู้ที่ท างานกับโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเรื่องของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการปฏิบัติตัว
ในการท างานและการพัฒนาตนเอง อยู่เสมอ ดังนั้นคนท างานที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 
1) ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนที่มี  
ประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อม ต้องการความ
รวดเร็ว ดังนั้นผู้ให้บริการจะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว  (One Stop 
Service) 2) ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย า ในกฎระเบียบ 
ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  3) ความรู้ หมายถึง 
การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพ
ควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กร ผู้อ่ืน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น 4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือ
รู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัสได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่าง
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เดียว การเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานสูงจะท างานผิดพลาดน้อย สมควรที่องค์กรจะต้อง
รักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด เพราะคนเหล่านี้จะท าให้องค์กรพัฒนาได้เร็ว  5) 
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ ให้บริการที่
ลดขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น  คนที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นคนที่ชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่ใช่คนที่ชอบ
ท างานตามค าสั่ง และจะต้องไม่ท างานประจ าวันเหมือนกับหุ่นยนต์  ดังนั้นผู้ที่จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรมีความสุขในการท างาน มีการพัฒนาการท างานที่ดีและควรมีเทคนิคในการ
ท างานร่วมด้วยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) ตั้งเป้าหมายในการท างาน ก่อนที่จะเริ่มต้นในการ
ท างานทุกครั้งต้องตั้งเป้าหมาย ในการท างานล่วงหน้า และต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดให้อยู่ในรูป
ของการปฏิบัติได้จริง ทั้งเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการวาง
แผนการท างานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง ผิดพลาดน้อย และตรงจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร 2) บริหารเวลา การบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพ่ิมความสุข 
และความส าเร็จให้แก่ตนเองและการท างาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเรื่องเวลาเป็นสิ่งส าคัญมาก 3) การเพ่ิม
ความมั่นใจในการท างานให้ตนเอง ปัจจุบันมีคนจ านวนไม่น้อย ที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองหรือขาด
ความมั่นใจในการท างาน ไม่กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกที่ควรดูถูก ความสามารถของ ตนเอง คิดว่ามี
ปมด้อย ไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน และคิดว่าหมดหวังที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต 4) มีความร่วมมือร่วม
ใจในการท างานเป็นทีมหรือสร้างการท างานเป็นทีมให้เข้มแข็ง เพราะทีมงานเป็นกุญแจส าคัญแห่ง
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการท างานได้ ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรักในทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ในการท างานอย่างจริงจังจริงใจ ขจัด
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม มีการติดต่อ
ประสานงานที่ดีระหว่างกัน และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกัน 5) ต้องมีคุณธรรมในการ
ท างาน คือต้องมีความพอใจและรักใคร่ในงานที่ท าอย่างจริงจัง มีความเพียรพยายามในงานที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลผุลส าเร็จอยา่งมีประสิทธภิาพ มีใจจดจ่อต่องานที่ท า มีสมาธิไมว่อกแวก การท างาน
ผิดพลาดน้อย และมีการทบทวนตรวจสอบงานที่ท าอยู่เสมอ หากเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือ
ผิดพลาดต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคนจะต้องไม่ปฏิบัติหรือประพฤติในสิ่ง
ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร หรือเกิดความล าเอียง ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 6) ฝึกเป็นคนที่ชอบกระท าหรือลงมือ
ปฏิบัติมากกว่าพูด 7) กระตุ้นเตือนตัวเองหรือสร้างแรงจูงใจภายในให้อยากท างานตลอดเวลา โดยไม่
ต้องให้ใครบังคับ มีศรัทธาในงานและองค์กรที่ท างานอยู่ 8) ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเสีย
ใหม่ เช่น การท างานเป็นเล่น การประจบสอพลอ การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอย่างไร้เหตุผล 
ตลอดจนนิสัยที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ 9) สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท างาน เช่น รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
การยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน ให้อภัยกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีที่
จะผูกมิตรไมตรีแก่กัน ความสัมพันธ์ในองค์กรจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซึ่งกันและกัน และจะช่วย
ผลักดันให้งานบรรลุผลส าเร็จได้ตามที่มุ่งหมายไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยในการอ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงาน ควรมีคุณภาพ มีความทันสมัย มีปริมาณที่เพียงพอ มีมาตรฐานที่
เพียงพอ และมีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆขององค์การ เพื่อรองรับทุก
สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ทหารได้ตามเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี 

 2. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ต้องมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือสานความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่ง
กันและกัน มีการประสานงานที่ดีมากขึ้น มีการพูดคุย ปรึกษาปัญหาซึ่งกันและกัน ท าให้บรรยากาศ
ภายในแผนกมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประสานงานกันภายในแผนก และการ
ท างานในแต่ละงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 3. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีต้องปฏิบัติ ต้องส่งเสริมให้มีการ
อบรม จัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ ต้องจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ท างาน จะส่งผลให้ทุกคนมีองค์ความรู้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ และไปในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถท างานทดแทนกันได้ในทุกสถานการณ์ และส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ท า
ให้มีความรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมจากเดิม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร ในกองงานต่างๆ 

ภายในส านักงานก าลังพล กรมเสมียนตรา เพ่ือให้ทราบว่ากองงานอ่ืนๆ มีปัญหาและอุปสรรค และ
วิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนกันหรือไม่ และมีปัญหาอะไรที่แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
เพ่ือให้ทราบว่าควรพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านใดบ้าง เพื่อให้เกิดผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงที่สุด 
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