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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค 3.) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ข้าราชการทหาร สังกัด กรมเสมียนตรา จ านวน 215 คน จากประชากรทั้งสิ้น 465 คน ผลการวจิยั
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร สังกัด กรมเสมียนตรา ที่มีเพศ และ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับต าแหน่ง และอายุราชการที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า มีปัญหาและ
อุปสรรค จ านวน 3 ด้าน จากทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค คือ การพิจารณา
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน และส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัย 
มีดังนี้ 1.) ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาสวัสดิการบ้านพักอาศัยให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวน
ข้าราชการ 2.) การมอบหมายงานควรเป็นไปตาม “Put the right man on the right job” หรือการใช้คน
ให้เหมาะสมกับงาน 3.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการทหารได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงาน  ข้าราชการทหาร 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการบริหารงานภายในองค์การเป็นสิ่งส าคัญ การที่จะน าองค์การมุ่งไปสู่ความส าเร็จได้นั้น
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ก็สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยในการบริหาร
ที่ส าคัญที่สุด คือ คนหรือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ในบรรดาทรัพยากรทาง  
การบริหารทั้งหมด การบริหารงานที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรในการท างาน จะเป็นอุปสรรค
ในความก้าวหน้าขององค์การ เพราะงานจะต้องอาศัยคนเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกงานจึงจะส าเร็จลงได้ 
  เมื่อคนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญขององค์การ การบริหารงานบุคคลจึงเป็นระบบ
ที่ส าคัญขององค์การ เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นเครื่องมือในการจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลจะเริ่มจากการได้คนเข้ามาท างานในองค์การจนถึงการที่บุคคลพ้นจาก
ต าแหน่งนั้น ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการรักษา  
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล เมื่อองค์การให้บุคคลเข้ามาท างานแล้ว จะต้องรักษาบุคคล 
 
 
 
 

 * บทความนี้เรียงเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร:
กรณีศึกษา กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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ไว้ในองค์การและการใช้ประโยชน์จากบุคคลในองค์การ โดยต้องมีระบบการจูงใจ เพื่อเป็นการจูงใจ  
ให้ข้าราชการทุ่มเทก าลังกาย และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารขององค์การจะต้องค านึงถึง
การสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่ข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความรับผิดชอบ และมีวินัย  
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ กระบวนการการบริหารบุคคลนั้น มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการจัดการกับปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ   
 องค์การที่จะประสบความส าเร็จได้นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  
เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์การที่จะท าให้การด าเนินการ
ขององค์การสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้  
ทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญมากในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ  
ผู้บริหารองค์การจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ รวมถึงพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถและเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างดีเยี่ยม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม มีฐานะ  
เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่เก่ียวกับงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์งานราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง 
โดยท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินการ ที่เชื่อมโยงจากรัฐบาลไปยังหน่วยปฏิบัติ 
รวมถึงการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกล าโหม 
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือตอบสนอง
เจตนารมณ์ของประเทศ ประชาชน และสังคมไทย โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
  กรมเสมียนตรา เป็นส่วนราชการระดับกรม ขึ้นตรงต่อส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย อ านวยการ ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน
การก าลังพลตลอดจนการด าเนินการก าลังพลที่อยู่ในอ านาจของปลัดกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม การควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตาม 
นโยบายด้านก าลังพลที่กระทรวงกลาโหมก าหนด การศึกษาอบรมในประเทศ การสวัสดิการของข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง และการสารบรรณ โดยมีเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาพรวมด้านก าลังพลของข้าราชการทหารทุกเหล่าทัพ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อหาแนวทาง  
ในการพัฒนาการท างานของข้าราชการทหารกรมเสมียนตรา 

 ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จึงมีความสนใจ
และเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร เพ่ือน าข้อมูลจากผลที่ได้วิจัยมาเป็นแนวทางในการน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง
เพ่ือใช้พัฒนาหน่วยในด้านก าลังพล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบราชการของ กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 3. ปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ดังนี้ 
             ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 
   (Independent Variables)                                         (Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่ง 
5. อายุราชการ 
 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ปัจจัยค้ าจุน 
1. นโยบายและการบริหาร 
2. การปกครองบังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
4. ค่าจ้างและผลตอบแทน 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. ความมั่นคงในการท างาน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษา 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 
ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าข้ึนโดยผู้วิจัย มีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากร คือ ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม จ านวน 465 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการทหารกรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
จ านวน 215 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างอิงในเฉลิมพล  ศรีหงส์, 2561, หน้า 23) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5 % จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 215.028 คน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 215 คน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณของงาน 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่าย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากแนวความคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
การทดสอบความเชื่อมั่น 
 โดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงแล้ว ท าการทดสอบ (Try-Out) กับกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกันจ านวน 30 ชุด  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpla Coeffcient) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 
ขึ้นไปกล่าวได้ว่า เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (Cronbach, 1970, P.161 อ้างถึงใน ภูริภัสร์  ตันติเศรษฐภักดี , 
2561, หน้า 34) จากการทดลองใช้ได้ผลวิเคราะห์ค่า alpha ทั้งชุด เท่ากับ 0.97 แสดงว่าแบบทดสอบ
มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได้ 
วิธีการรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของแบบสอบถามได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 215 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical package for the social sciences) ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้บรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent 
Sample t-test และ f-test (One-Way ANOVA) 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  สามารถสรุปวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 215 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3  มีอายุระหว่าง 40-50 ปี จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 เป็นข้าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตร จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 และมีอายุราชการ 1-10 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.7  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนที่มีความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านปัจจัยจูงใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64 , S.D = 0.61) และ



5 

 

 
 

ปัจจัยค้ าจุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.60 , S.D = 0.41) ซึ่งปัจจัยจูงใจ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับปัจจัยจูงใจ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน และระดับปานกลาง จ านวน 
1 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20 , 
S.D. = 0.58) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย = 3.09 , S.D. = 0.96) ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน และระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด คือ ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20 , S.D. = 0.51) และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.24 , 
S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52 , S.D = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านปริมาณของงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.64 , S.D. = 0.62) 
และข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.42 , S.D. = 0.93) ตามล าดับ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานข้าราชการทหาร   
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน เงินเดือนที่ได้รับยังไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
เงินเดือนที่ได้รับไม่ค่อยเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน  
 2. สภาพแวดล้อมในการท างาน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การใช้งาน และมีสถานที่ท างานคับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหาร 
 3. ความก้าวหน้าในอาชีพ ข้าราชการทหารมีโอกาสน้อยที่จะได้เลื่อนต าแหน่งเมื่อมีภาระงาน
มากขึ้นแต่ยังได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในเรื่องฐานเงินเดือนควรปรับให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  และควรมีการจัดสรรด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัย
ของข้าราชการทหารในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหาร และอาจ
มีรถรับส่งข้าราชการระหว่างบ้านพักและที่ท างาน เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่
ข้าราชการทหาร 
 2. สภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม ส่งเสริมการตะหนักถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น รวมถึงการจัดสรรวัสดุ
อุปกรณท์ี่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 



6 

 

 
 

 3. ความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตรงตาม
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการทหารในงานที่ปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการทหารได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test 

 

 
เพศ 

 

 
จ านวน 

เพศมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 ̅ S.D. t Sig. 
ชาย 134 3.59 0.66 2.25* 0.03 
หญิง 81 3.39 0.60   
รวม 215 3.52 0.64   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่าข้าราชการทหาร
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่แตกต่างกัน และมีความรับผิดชอบ
ในสายงานดังกล่าวแตกต่างกัน ซึ่งงานที่เกี่ยวกับพิธีการ หรือการฝึก จ าเป็นต้องใช้ข้าราชการทหาร
เพศชายในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการทหาร
เพศชายมากกว่าข้าราชการทหารเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภูริภัสร์  ตันติเศรษฐภักดี 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษา : 
กองทะเบียนพล ส านักงานทะเบียนพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจ 
ที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองทะเบียนพล 
ส านักงานทะเบียนพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ าแนกตามอายุ 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test 

 

 
อายุ 

 

 
จ านวน 

อายุมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

 ̅ S.D. F Sig. 
18-28 ปี 15 3.52 0.60 1.11 0.35 
29-39 ปี 65 3.54 0.62   
40-50 ปี 74 3.60 0.70   
51-60 ปี 61 3.40 0.59   

รวม 215 3.52 0.64   
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า 
เนื่องจากอายุไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ส าหรับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน
จะเป็นไปตามความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย  รอดจร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบว่า บุคลากร ที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test 

 

 
ระดับการศึกษา 

 

 
จ านวน 

ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ̅ S.D. F Sig. 
ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี 

93 3.42 0.60 4.68* 0.01 

ระดับปริญญาตรี 100 3.53 0.65   
สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี 

22 3.87 0.65   

รวม 215 3.52 0.64   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงกว่า
ข้าราชการทหารที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์การและองค์การ
ให้ความส าคัญกับตนเอง รวมทั้งยังได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่สูงกว่า และมีโอกาสที่จะก้าวหน้า  
ในหน้าที่การงานสูงกว่าข้าราชการทหารกลุ่มที่มีการศึกษาที่ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ภูริภัสร์  ตันติเศรษฐภักดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษา : กองทะเบียนพล ส านักงานทะเบียนพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจ กองทะเบียนพล ส านักงานทะเบียนพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
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การทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test 
 

 
ระดับต าแหน่ง 

 

 
จ านวน 

ระดับต าแหน่งมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ̅ S.D. t Sig. 
ชั้นสัญญาบัตร 139 3.54 0.65 0.70 0.48 

ต่ ากว่า 
ชั้นสัญญาบัตร 

76 3.48 0.64   

รวม 215 3.52 0.64   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติติท่ีระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตร การปฏิบัติงาน
จะเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามระดับต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วุฒิชัย  รอดจร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ าแนกตามอายุราชการ 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test 

 

 
อายุราชการ 

 

 
จ านวน 

อายุราชการมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ̅ S.D. F Sig. 
1-10 ปี 81 3.53 0.61 1.99 0.12 
11-20 ปี 51 3.68 0.67   
21-30 ปี 68 3.42 0.63   

31 ปีขึ้นไป 15 3.35 0.73   
รวม 215 3.52 0.64   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า  อายุราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารที่มีอายุราชการแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ข้าราชการทหารโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1-10 ปี ท าให้ประสบการณ์
ท างานไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย วุฒิชัย  รอดจร (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากร ที่มีอายุราชการแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
จัดหางานจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
 ตารางที่ 6 แสดงค่าปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test 

  SS DF MS F Sig. 
ปัจจัยจูงใจ Between Groups 73.86 53 1.39 15.55* 0.00 

 Within Groups 14.42 161 0.09   
 Total 88.28 214    

ด้านความ Between Groups 53.74 8 6.72 40.06* 0.00 
ส าเร็จในการ Within Groups 34.54 206 0.17   

ท างาน       
 Total 88.28 214    

ด้านการได้รับ Between Groups 57.81 9 6.42 43.22* 0.00 
การยอมรับ Within Groups 30.47 205 0.15   

นับถือ       
 Total 88.28 214    

ด้านลักษณะ Between Groups 54.86 9 6.10 37.40* 0.00 
ของงานที่ Within Groups 33.42 205 0.16   
สร้างสรรค์       
และท้าทาย       

 Total 88.28 214    
ด้านความ Between Groups 10.64 6 1.77 4.75* 0.00 
รับผิดชอบ Within Groups 77.64 208 0.37   

 Total 88.28 214    
ด้านความ Between Groups 60.38 12 5.03 36.43* 0.00 
ก้าวหน้า Within Groups 27.90 202 0.14   
ในอาชีพ       

 Total 88.28 214    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ปัจจัยจูงใจในภาพรวมส่งผลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ด้านปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร  ผิวขม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้  
 1. ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามเวลาและปริมาณ
งานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ อีกทั้งงาน
ที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คงพัฒน์  หาเรือนชีพ 
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(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ 
สังกัดส านักพระราชวัง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จ  
ในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ มอบหมายงานให้ปฏิบัติอยู่เสมอ และผู้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในความรู้
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานยกย่องชมเชยเมื่อข้าราชการทหาร
ปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยุทธ  วาณิชกมลนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสยามอินดัสทรี จ ากัด  โรงงานอยุธยา 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 3. ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์และท้าทาย พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงานที่สร้างสรรค์
และท้าทาย อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า งานที่ข้าราชการทหารได้รับมอบหมายช่วยเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
และประสบการณ์ และได้รับมอบหมายงานที่ท้ายทายความสามารถ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ อีกทั้งงานที่รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถของ
ข้าราชการทหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย คงพัฒน์  หาเรือนชีพ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 4. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหาร
สามารถปฏิบัติงานจนส าเร็จได้อย่างมีอิสระโดยไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุม และข้าราชการทหาร
รักษาระเบียบวินัยของข้าราชการทหาร อีกทั้งประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการทหารอยู่ในกรอบ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของทหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร  ผิวขม (2561)  
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจ  
ในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    
 5. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
ข้าราชการทหารมีโอกาสน้อยที่จะได้เลื่อนต าแหน่งเมื่อมีภาระงานที่มากขึ้น แต่ยังได้รับการสนับสนุน
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในหน่วยงาน 
เช่น การดูงาน อบรม สัมมนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรยุทธ  วาณิชกมลนันท์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสยามอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
 ตารางที่ 7 แสดงค่าปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
การทดสอบ One-way ANOVA หรือ F-test 

  SS DF MS F Sig. 
ปัจจัยค้ าจุน Between Groups 62.18 48 1.30 8.24* 0.00 

 Within Groups 26.10 166 0.16   
 Total 88.28 214    

ด้านนโยบาย Between Groups 37.37 8 4.67 18.90* 0.00 
และการบริหาร Within Groups 50.91 206 0.25   
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 Total 88.28 214    
ด้านการ Between Groups 43.93 10 4.39 20.21* 0.00 
ปกครอง Within Groups 44.35 204 0.22   

บังคับบัญชา       
 Total 88.28 214    

ด้านความ Between Groups 35.83 10 3.58 13.93* 0.00 
สัมพันธ์ Within Groups 52.45 204 0.26   

ระหว่างบุคคล       
ในหน่วยงาน       

 Total 88.28 214    
ด้านค่าจ้างและ Between Groups 2.48 9 0.28 0.66 0.74 
ผลตอบแทน Within Groups 85.80 205 0.42   

 Total 88.28 214    
ด้านสภาพ Between Groups 4.22 9 0.47 1.14 0.33 
แวดล้อม Within Groups 84.06 205 0.41   

ในการท างาน       
 Total 88.28 214    

ด้านความ Between Groups 18.65 7 2.66 7.92* 0.00 
ม่ันคงในการ Within Groups 69.63 207 0.34   

ท างาน       
 Total 88.28 214    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางพบว่า ปัจจัยค้ าจุนในภาพรวมส่งผลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ด้านปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร  ผิวขม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 
 1. ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า การบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และหน่วยงานมีการก าหนด
นโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติ อีกทั้งหน่วยงานมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่อย่าง
เสมอภาค แต่บางครั้งยังใช้บุคคลไม่เหมาะกับงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์  หาเรือนชีพ 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ 
สังกัดส านักพระราชวัง ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายและ
การบริหาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 2. ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมเสมอภาคในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
ให้ก าลังใจและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน แต่ในบางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยมีเวลาให้ค าปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
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จากการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยพร  ผิวขม (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า สามารถท างานกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีและ
ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคน แต่เพ่ือนร่วมงาน
ยังไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ภูริภัสร์  ตันติเศรษฐภักดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษา : กองทะเบียนพล ส านักงานทะเบียนพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 
 4. ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
เงินเดือนที่ได้รับยังไม่ค่อยเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และความรู้ความสามารถและเงินเดือนที่ได้รับ
ไม่ค่อยเหมาะสมต่อการใช้จ่ายในปัจจุบัน แต่ได้รับสวัสดิการด้านค่าเล่าเรียนบุตรการรักษาพยาบาล  
และเงินตอบแทนอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูริภัสร์  ตันติเศรษฐภักดี 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กรณีศึกษา 
: กองทะเบียนพล ส านักงานทะเบียนพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน  
 5. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง อภิปรายได้ว่า หน่วยงาน มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอและเหมาะสม และหน่วยงาน
มีสถานที่คับแคบและไม่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหาร อีกท้ังสภาพแวดล้อมทั่วไปของห้องท างาน
มีบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ  วาณิชกมลนันท์ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสยามอินดัสทรี จ ากัด 
โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง  
 6. ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัด  
กระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด อภิปรายได้ว่า รู้สึกว่ามีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานอย่างมาก และมีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้จนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งการท างานในหน่วยงานนี้ช่วยส่งเสริมความมั่นคง
ในชีวิตส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพัฒน์  หาเรือนชีพ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง ผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความมั่นคงในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษา 
กรมเสมียนตรา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในเรื่องฐานเงินเดือนควรปรับให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และควรให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยการ
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น าคุณวุฒิที่ไปศึกษามาเพ่ิมเติมมาปรับเลื่อนชั้นเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุฒิ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ควรมีการจัดสรรด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัยของข้าราชการทหารในแต่ละพ้ืนที่ให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหาร และอาจมีรถรับส่งข้าราชการระหว่างบ้านพักและที่ท างาน 
เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่ข้าราชการทหาร 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน หน่วยงานควรมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อจ านวน
ข้าราชการทหารเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ดีจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และยังส่งผลต่อสภาพจิตใจและสมาธิในการมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน 
 3. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการในงานที่ปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความช านาญ และความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 4. ด้านนโยบายและการบริหาร หน่วยงานควรมีการปรับปรุงนโยบายการบริหารงานให้ชัดเจนและ
ควรมีการบริหารจัดการอัตราก าลังพล โดยการส ารวจจ านวนคนที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ และการพิจารณามอบหมายงานควรเป็นไปตาม “Put the right man on the right job” 
หรือการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และตรงกับความรู้ความสามารถของข้าราชการทหารแต่ละนาย  
 5. ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และควรให้ความส าคัญกับการรับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นเพ่ือแสดงถึง
ความใส่ใจของข้าราชการทหาร และควรมีการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
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