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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) เพ่ือศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรค 3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ข้าราชการทหาร สังกัด กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จ านวน 178 คน จากประชากรทั้งสิ้น 322 คน ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ที่มีระดับการศึกษา และ 
ต าแหน่งงานแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ อายุราชการ ที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานจากทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ ด้านต าแหน่งหน้าที่ ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็น
เพ่ือนและความรักใคร่ ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ   เช่น ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กร  ความผูกพันในองค์กร 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ,  การปฏิบัติงาน,  ข้าราชการทหาร 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) study factors affecting the efficiency of work performance, 
2) study problems and obstacles, and 3) study guidelines for solving problems. This research is 
quantitative research and uses survey methodology by using questionnaires as a research tool. The sample 
used in this research is military officials under Defense Science and Technology Department, 178 persons 
from a total of 322 persons. The results of the research show that personal factors of military 
officials under Defense Science and Technology Department with different educational levels    
and positions have differently impacts on work efficiency. While the different gender, age, and official 
age insignificantly affect the efficiency of work. In addition, the study found that, there are no 
problems or obstacles in the operation from all 6aspects, including income or compensation, 
operational safety, physical environment, position, group participation, loyalty, and 
friendship. Recommendation - Other variables such as leadership, organizational culture, and 
organizational commitment should be studied. 
Keywords : Efficiency, performance, military officials 
  

* บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : 
กรณีศึกษา กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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บทน า 

 องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนล้วนมีเป้าหมายในการด าเนินงานทั้งสิ้น การที่องค์กรจะ
สามารถด าเนินงานไปสู้เป้าหมายที่ก าหนดได้นั้นต้องอาศัยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมกับสภาพองค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดคุ้มค่าซึ่งการบริหาร
องค์กรจะเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Materials) และการ
จัดการ (Management) ซึ่งแนวคิดการบริหารองค์กรในปัจจุบันมองคนว่าเป็นทุนที่ส าคัญในกระบวนการ
บริหารและมีความส าคัญต่อองค์กรเพราะคนหรือบุคคลากรหรือก าลังพลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีชีวิต  
มีจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด การที่องค์การจะท าอะไรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีฟันเฟือง
ประกอบกันในหลาย ๆ ด้าน แต่ที่จ าเป็นและส าคัญท่ีสุดนั้น คือ ทรัพยากรมนุษย์ นั้นเอง 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น อาจจะสื่อได้ว่า การที่ทั้งองค์กรไม่ว่าจะภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐการที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ หรือก าไรที่ว่าได้นั้น ย่อมจะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในองค์กรนั้น ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการที่จะท าให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กร
สามารถแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ามาช่วยในแง่ของการ
จัดการทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์กรนั้นเอง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การบริหารงานบุคคล เป็นสิ่งที่
ส าคัญมากในการบริหารงานของทุกองค์กร เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ     
และทุกองค์กรจ าเป็นที่จะต้องใส่ใจ และสนใจในการบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งถ้าสามารถบริหารได้อย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะน ามาซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
  กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นส่วนราชการระดับกรม ขึ้นตรงต่อส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่พิจารณา อ านวยการ เสนอความเห็น ก ากับการ วางแผน ประสานงานและ
ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการด้าน วิทยาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนงานโครงการ ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย        
มีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม      
จึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร เพ่ือน าข้อมูลจากผลที่ได้วิจัยมาเป็นแนวทางในการน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อ
ใช้พัฒนาหน่วยในด้านก าลังพล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบราชการของกรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร    
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร        
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
 2.  ปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)     (Dependent Variables) 

ปัจจัยด้านบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. อายุราชการ 

 

ปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ความต้องการภายนอก ได้แก่ 
1. รายได้หรือค่าตอบแทน 
2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4. ต าแหน่งหน้าที่ 
ความต้องการภายใน ได้แก่ 
1. ความต้องการเข้าหมู่คณะ 
2. ความต้องการแสดงความจงรักภักดี 
ความเป็นเพื่อนและความรักใคร่ 
 
(แนวคิด Zaleanick) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน            
ของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่าย 
 
 (แนวคิด Peterson & Plowman) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร : กรณีศึกษา 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธี
การศึกษาเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยผู้วิจัย มีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.  ประชากร  คือ ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม จ านวน 322 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการทหารในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรและข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้น
สัญญาบัตรโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 322 คน ด้วยการค านวณ
โดยใช้สูตร Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, 2562, หน้า 23) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 178.393 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เท่ากับ 178 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากแนวความคิดและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
ส่วนที ่3 ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ส่วนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารกรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร       
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

การทดสอบความเชื่อม่ัน 

  โดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงแล้วท าการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่ม
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกัน จ านวน 30 ชุด โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpla Coeffcient) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
จึงจะถือว่าชุดค าถามนั้นมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความคงเส้นคงวา (Consistency) เป็นที่ยอมรับ
ได้ (Hair, J. F.,JR., Anderson, R, E., Tatham, R. L., & Black, W. c., อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงส์, 2562 
หน้า 113 - 120) จากทดลองใช้และได้ผลการวิเคราะห์ค่า Alpha ทั้งชุดเท่ากับ 0.968 แสดงว่าแบบทดสอบ
มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได ้ 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของแบบสอบถามได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 178 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
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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 

การวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ผู้วิจัยได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา และจากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.87 มีอายุระหว่าง 29 – 39 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 37.64 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.20 เป็นข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร จ านวน 92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.70 และมีอายุราชการ 1 – 10 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.21, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการตอบสนองความ
ต้องการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด   
(  = 4.29, S.D. = 0.63) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.14, S.D. = 0.68)  

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 

 2.1 ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.16, S.D. = 0.64) พบว่า 
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีปัจจัย
การตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้หรือค่าตอบแทนเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ และระดับมาก 
จ านวน 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านได้รับสวัสดิการด้าน ค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร   
และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าตอบแทนการท างานนอกเวลา ค่าเดินทางไปราชการ บ้านพัก อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.24, S.D. = 0.72) 
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 2.2 ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.24, S.D. = 0.67) 
พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ 
และระดับมาก จ านวน 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ในการปฏิบัติงานมีความมั่นคงปลอดภัย 
ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.34, S.D. = 0.77) 
  2.3  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.30, S.D. = 0.63) 
พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีสถานที่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหาร
ในสังกัด และมีการจัดสรรสถานที่อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.37, S.D. = 0.74) 
  2.4  ด้านต าแหน่งหน้าที่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.68) พบว่า 
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการ
ตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านต าแหน่งหน้าที่ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ และระดับมาก จ านวน 2 ข้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านได้รับต าแหน่งงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (  = 4.31, S.D. = 0.71) 
  2.5 ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.22, S.D. = 0.61) 
พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และระดับ
มาก จ านวน 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านสามารถท างานกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
และท่านได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการขอความช่วยเหลือ 
หรือประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.26, S.D. = 0.79 และ 0.77 ตามล าดับ) 
 2.6 ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพ่ือนและความรักใคร่ โดยภาพรวม     
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.22, S.D. = 0.64) พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพ่ือนและความรักใคร่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม มีปัจจัยการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และระดับมาก 
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จ านวน 1 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของท่าน
เป็นที่ย่อมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.26, S.D. = 0.76) 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร     
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ข้าราชการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.21, S.D. = 0.59) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต่ าที่สุด คือ ด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณของงาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.18, S.D. = 0.60 
และ 0.54 ตามล าดับ)  

เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 

 3.1 ด้านคุณภาพของงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.60) 
พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพของงาน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ และระดับมาก จ านวน 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ คุณภาพงาน
ของท่านเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.24, S.D. = 0.79) 
 3.2 ด้านปริมาณของงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.18, S.D. = 0.54) พบว่า 
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านปริมาณของงาน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และ
ระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.34, S.D. = 0.72) 
 3.3 ด้านเวลา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.20, S.D. = 0.56) พบว่า ข้าราชการทหาร   
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านเวลา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ และระดับมาก จ านวน 3 ข้อ 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน และท่านปฏิบัติงานได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเมื่อเทียบกับมาตรฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.26, S.D. = 0.72 และ 0.76 ตามล าดับ) 
 3.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.21, S.D. = 0.59)  
พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ด้านเวลา เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม     
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ  
และระดับมาก จ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด คือ ท่านมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
เพ่ือช่วยให้หน่วยงานของท่านประหยัดทรัพยากร อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.24, S.D. = 0.75) 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยราย
ด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า มีจ านวน 2 ด้าน ที่มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
จากน้อยไปหามาก ที่ต้องน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในครั้งนี้ 

1. ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน (ค่าเฉลี่ย = 4.16, S.D. = 0.64) 
2. ด้านต าแหน่งหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.14, S.D. = 0.68) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม          
ด้านต าแหน่งหน้าที่ และด้านรายได้หรือค่าตอบแทน ควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน หน่วยงานควรมีการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงกรอบอัตรา
ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้ค่าตอบแทนต่าง ๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีพ และมีการจัด
สวัสดิการด้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้มีความเหมาะสมและ
พอเพียงต่อจ านวนช้าราชการทหาร เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการทหาร 
 2. ด้านต าแหน่งหน้าที่ หน่วยงานควรมีการปรับปรุงนโยบายด้านอัตราก าลังพลให้มีความ
เหมาะสมต่อจ านวนข้าราชการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทหารต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร ควรมี
การสนับสนุนข้าราชการทหารให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถ ด ารงต าแหน่งที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ โดยการจัดสรรทุนในการศึกษาต่อ หรือการจัดการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามต าแหน่งที่ได้รับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร  กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานและจากการ
ทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปราย ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

1. เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม           
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ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย ได้ว่า เพศ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหาร  
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่ไม่แตกต่างกัน และมีความ
รับผิดชอบในสายงานดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560)    
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย รอดจร (2561) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี พบว่า 
บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางาน
จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อัครวัฒน์ นิธิจิรวง (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

2. อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย ได้ว่า อายุ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า เนื่องจากอายุไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้ า       
ที่เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ส าหรับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานจะเป็นไปตามความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มีอายุ
แตกต่างกัน  มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วุฒิชัย รอดจร (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี พบว่า บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวง (2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มี
อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร        
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย ได้ว่า ระดับการศึกษา มีผลต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
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ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า  ข้าราชการที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงกว่าข้าราชการทหารที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า  
ท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์กรและองค์กรให้ความส าคัญกับตนเอง รวมทั้งยังได้รับ
เงินเดือนและสวัสดิการที่สูงกว่า และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานสูงกว่าข้าราชการทหาร
กลุ่มที่มีการศึกษาที่ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวง (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่
แสวงผลก าไร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ต าแหน่งงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด กระทรวงกลาโหม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย ได้ว่า ระดับต าแหน่ง  มีผลต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ไม่ว่าข้าราชการ
ทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตรการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ตามระดับต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560)   
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า บุคลากรที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า พนักงานที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกัน ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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5. อายุราชการ พบว่า อายุราชการที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย ได้ว่า อายุราชการ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหาร
โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 – 10 ปี ท าให้ประสบการณ์ท างานไม่แตกต่างกันมากซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานที่มีอายุ
งานแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิต
ในจังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
เมธี ไพรชิต (2556) ได้ศึกษา การหาปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท สุธานี จ ากัด พบว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท สุธานี จ ากัด ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วุฒิชัย รอดจร (2561) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี พบว่า บุคลากรที่มี
อายุงานแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปสมมติฐานที่ 1 ได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ และอายุราชการ 
ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
ได้ก าหนดไว้ และปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปัจจัยการตอบสนองความต้องการ พบว่า ในภาพรวมของปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ อภิปรายได้ ปัจจัยการตอบสนองความต้องการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ด้านความรู้และความเข้าใจในงานที่ท า 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 
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และด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556)    
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานด้านความก้าวหน้าในงานด้าน
ความส าเร็จในงาน ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี้ 

1. ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ 
ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่มีความเหมาะสม
ต่อการใช้จ่ายปัจจุบัน แต่สวัสดิการด้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
เช่น ค่าตอบแทนการท างานนอกเวลา ค่าเดินทางไปราชการ บ้านพัก อย่างเหมาะสมและเพียงพอ          
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
การท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านรายได้หรือ
ค่าตอบแทน อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนอง 
ความต้องการ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า สภาพการท างาน  
มีความสะอาดยังไม่เพียงพอ ไม่มีความเป็นระเบียบ ไม่มีความปลอดภัยในการท างาน และเครื่องมือยัง
ไม่มีเหมาะสมและเตรียมพร้อมที่จะใช้เสมอ แต่ในการปฏิบัติงานมีความมั่นคงปลอดภัยได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  



13 
 

3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ทางหน่วยงาน มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอและเหมาะสม แต่ทางหน่วยงานมีสถานที่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหาร ในสังกัด 
และมีการจัดสรรสถานที่อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวง (2559) ได้ศึกษา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่า
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  

4. ด้านต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ   
ด้านต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ยังไม่มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่งที่ได้รับ แต่ได้รับต าแหน่งงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในองค์กร
ไม่แสวงผลก าไร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ด้านต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2557) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรส่วนกลาง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก  
 5. ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ พบว่า ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ  
ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ข้าราชการทหารและเพ่ือร่วมงาน
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน แต่สามารถท างานกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็น
อย่างดี และได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการขอความช่วยเหลือ 
หรือประสานงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวง (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝ่ายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ อยู่ในระดับมากที่สุด  

6. ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพื่อนและความรักใคร่  พบว่า 
ข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี 
ความเป็นเพ่ือนและความรักใคร่ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ในหน่วยงานไม่มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึง่กันและกันและไม่ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคน แต่ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ยังเป็นที่ย่อมรับ และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัครวัฒน์ 
นิธิจิรวง (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝ่าย
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพ่ือนและความรักใคร่ อยู่ในระดับมากที่สุดและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงาน ในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการท างาน ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพ่ือนและความรักใคร่ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

สรุปสมมติฐานที่ 2 ได้ว่า ปัจจัยการตอบสนองความต้องการ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งข้าราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
การตอบสนองความต้องการ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพ่ือนและความรักใคร่ 
มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านรายได้หรือค่าตอบแทน ด้านต าแหน่งหน้าที่ มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาในเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับให้มี
ความเหมาะสมต่อการใช้จ่ายในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และความรู้ ความสามารถ
ของข้าราชการ และควรมีการจัดสรรด้านสวัสดิการด้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  เช่น ค่าตอบแทนการท างานนอกเวลา ค่าเดินทางไปราชการ บ้านพัก อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้แก่ข้าราชการทหาร 

2. ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาปรับปรุงในส่วนของ
สภาพการท างาน ให้มีความสะอาด มีระเบียบ มีความปลอดภัย และมีเครื่องมือที่เหมาะสมและเตรียมพร้อม 
ที่จะใช้เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัย โครงสร้างแข็งแรง มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และ
ในการปฏิบัติงานมีความมั่นคงปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร 

3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาปรับปรุงในส่วนของวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือให้เพียงพอต่อและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั่วไปของห้องท างานให้มี
บรรยากาศที่เหมาะสม และควรมีสถานที่เพียงพอต่อจ านวนข้าราชการทหารในสังกัด และมีการจัดสรรสถานที่
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ข้าราชการทหาร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. ด้านต าแหน่งหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาควรมีการสนับสนุนให้ข้าราชการทหารมีความเจริญ 
ความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ตามต าแหน่งที่ได้รับ 
และต าแหน่งที่ได้รับต้องมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของข้าราชการทหาร 

5. ด้านความต้องการเข้าหมู่คณะ ทางหน่วยงานควรมีการปรับปรุงให้ข้าราชการทหารมีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน สามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีการ
ช่วยเหลือ หรือประสานงาน ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

6. ด้านความต้องการแสดงความจงรักภักดี ความเป็นเพื่อนและความรักใคร่ ทางหน่วยงานควร
มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกคน และท าให้ความรู้ความสาม   
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