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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และ 2) เพื่อศึกษา
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ
หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ข้าราชการทหาร
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 250 ราย ซึ่ งคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่างที่ได้ 5% และ
ใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ที่มีการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) และได้ค่าความ
เชื่ อมัน่ ของเครื่ องมื อ เท่ ากับ 0.943 โดยชุ ดแบบสอบถามจะถูกนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป และสถิ ติที่
นามาใช้ในการวิ เคราะห์ ในครั้ งนี้ ได้แ ก่ ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ
ผลการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระดับตาแหน่งนายทหารชั้นสัญญาบัตร
และอายุราชการ 1 – 10 ปี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทยมากที่สุด คือ ระดับการศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับ เพศ อายุ ระดับตาแหน่ง และ
อายุราชการ ไม่ส่งผล และ 2) ปั จจัยสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
ข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยมากที่สุด คือ
ด้านจรรยาบรรณ รองลงมา คือ ด้านเจตคติ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และน้อยที่สุด คือ ด้านคุณค่าทางวิชาชี พ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับ ด้านความรู้ในวิชาชีพ ไม่ส่งผล โดยมีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 73.4
คาสาคัญ: สมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน, ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน, ข้าราชการทหาร
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ABSTRACT
The purpose of this independent study aims to study about 1) to study personal factors that affecting
performance efficiency of military personnel: a case study of personnel in Armed Forces Development Command
headquarters, Royal Thai Armed Forces. And 2) to study operational competence that affecting performance
efficiency of military personnel: a case study of personnel in Armed Forces Development Command headquarters,
Royal Thai Armed Forces. Studying from Military officer, personnel in Armed Forces Development Command
headquarters, Royal Thai Armed Forces of 250 people. The sample size was calculated using Taro Yamane's
formula at 95% confidence level, a 5% sampling tolerance, and using a random sampling method. The evaluation
questionnaire will be analyzed by statistical program, which had been collecting the data by Frequency, Percentage,
Average, Standard Deviation, One-Way ANOVA, and Multiple Regression analysis.
The results of this research found that most of the respondents were male, aged 31-40 years, graduated
with a bachelor's degree, at the rank of commissioned officer and service age 1 - 10 years. The results of the
hypothesis testing indicated that 1) personal factors of the sample group that most affecting performance efficiency
of military personnel: a case study of personnel in Armed Forces Development Command headquarters, Royal Thai
Armed Forces is education level statistically significant at a level of 0.05. For gender, age, position level, and age of
government service do not affect. And 2) performance factors that most affecting performance efficiency of
military personnel: a case study of personnel in Armed Forces Development Command headquarters, Royal Thai
Armed Forces is ethics, followed by attitude, professional skills and the least is the professional value statistically
significant at a level of 0.05. For professional knowledge does not affect with a forecasting power of 73.4%
Keywords: Performance, Efficiency, Military Service
1. บทนา
สภาพการณ์ของโลกในปั จจุบนั ที่ทุกสิ่ งทุกอย่างถูกผลักดันและขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว ไปพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นทั้งในส่ วนของปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี
ซึ่ งผลจากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ท าให้ เ ราไม่ ส ามารถท านาย หรื อ คาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ การ
บริ หารงานขององค์กรก็เช่นกันการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวข้างต้นย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ผล
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ทาให้หลายองค์กร ได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นงานของตนไม่
เพียงแต่เฉพาะในองค์กรภาคธุ รกิจเท่านั้น ในส่ วนขององค์กรภาครัฐก็ได้มีการปรับปรุ ง และดาเนิ นการปฏิรูประบบ
ในการบริ หารจัดการใหม่ เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้บริ บทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้อง
เผชิญกับปั ญหาที่ทา้ ทายที่จะก้าวกระโดดให้ทนั กับกระแสโลกาภิวฒั น์ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อศักยภาพของคน ชุมชน
ท้องถิ่น ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมและประเทศอย่างมาก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทาให้เกิดความจาเป็ นที่จะต้องมี
การพัฒนาระบบราชการอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง (ณัฎฐ์นริ นทร์ สุ ขลิ้ม, 2562)
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมาหน่วยงานราชการไทยเริ่ มให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น
เพราะทรั พยากรบุ คคลถือได้ว่าเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ สาคัญมากกว่าทรั พยากรอื่น ๆ เนื่ องจากสามารถพัฒนาได้เพิ่ม
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คุณค่าในตัวเองได้ แต่ทว่ามนุษย์ลว้ นมีความหลากหลาย มีความรู ้สึกนึ กคิดซับซ้อน มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล องค์กรจึงมี
ความจ าเป็ นอย่า งยิ่งที่ ตอ้ งพัฒนาขี ดความสามารถของบุ ค ลากรเพื่ อ มุ่ งสู่ อ งค์กรที่ มี ส มรรถนะบุ ค ลากรมี ค วามรู ้
ความคิ ดริ เริ่ ม เตรี ยมพร้อมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต (พิสมัย ชัยมหา, 2558, น. 56)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย (ก.พ.ร) ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) ขึ้ นโดยได้กาหนดกรอบทิ ศทางและแนวทางในการขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบ
ราชการไทย เพื่อยกระดับองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสู งและ
ทันสมัยบุคลากรมีความเป็ นมืออาชีพ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบ เรี ยบง่าย
(Simplicity) มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางานเน้นการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
(Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร เน้นการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบตั ิ
ภารกิ จของรั ฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่างๆ และสร้างความรั บผิดชอบต่อสังคมอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่
ยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย, 2553, น. 34)
การพัฒนาองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสู งและทันสมัยได้น้ ัน บุ คลากรเป็ นหนึ่ งในปั จ จัยที่ จะช่ วยผลักดัน
องค์ก รสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ได้ ดังนั้น การส่ งเสริ ม ให้บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบตั ิงานสู งขึ้น จะทาให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง องค์กรจึงจาเป็ นที่ตอ้ งมีแนวทางการ
ปฏิ บตั ิระบบงานที่เอื้ออานวยและพัฒนาให้บุคลากรเกิ ดความร่ วมมื อ ร่ วมใจกันเป็ นที มพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง และเมื่อระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่สูง จะก่อให้เกิด
ความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ จะเห็ นว่าการที่ องค์กรหรื อหน่ วยงานจะประสบ
ความส าเร็ จ หรื อ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ได้น้ ัน ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะขึ้ น อยู่กับ สมรรถนะการปฏิ บ ัติ ง านความรู ้ ท ัก ษะและ
ประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรที่อยูใ่ นองค์กรนั้น ๆ (ไพบูลย์ โกมลทัต, 2555, น. 195)
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็ นหน่วยงานที่กาหนดให้เป็ น หน่วยงานที่ใช้ในการวิจยั นี้ ซึ่ งสามารถแสดง
รายละเอี ยดของหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดงั ต่อไปนี้ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา มี หน้าที่ พิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน และปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการป้ องกันการแทรกซึ มบ่อน
ทาลาย ความมัน่ คงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมจิ ตวิทยาของประเทศในท้องถิ่นทุรกันดารและใน
พื้นที่ที่กาหนด เพื่อการป้ องกันอธิ ปไตย และรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ รวมทั้งพัฒนากาลังพลของทหาร
เพื่ อ สนับ สนุ น การพัฒ นาประเทศ ตลอดจนปฏิ บ ัติ ภ ารกิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย (ศู น ย์ศึ ก ษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ, 2561, น. 63)
เมื่อพิจารณาการบริ หารทรัพยากรบุคคลของหน่วยบัญชาการทหารในปั จจุบนั พบว่า มีองค์ประกอบที่สาคัญ
หลายด้านที่ยงั ไม่เป็ นมาตรฐาน และยังไม่สามารถสนับสนุนให้หน่วยบัญชาการทหาร เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู งได้
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรั พยากรบุ คคลที่ ยงั ไม่ มี การกาหนดแนวทางการพัฒนาของหน่ วยงานต่ าง ๆ ในหน่ วย
บัญชาการทหารอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งด้านความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ และเจตคติ (พงษ์
ศักดิ์ สมบุญ, 2557, น. 2)
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จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จะเห็นได้วา่ การพัฒนาสมรรถนะมีความสาคัญในการ
นาไปสู่ การปฏิ บ ัติงานของข้าราชการในหน่ วยบัญ ชาการทหารพัฒนาให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ ผูว้ ิจัยจึ งต้องการศึ กษา
สมรรถนะในการปฏิ บ ัติ ง าน ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการทหาร : กรณี ศึ ก ษา
กองบัญชาการ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อศึ กษาสมรรถนะมี ความสัมพันธ์กบั
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นทิ ศ ทางใด เนื่ อ งจากสมรรถนะของข้า ราชการในการปฏิ บ ัติ ง านถื อ ว่า มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาขี ดความสามารถของบุ คลากรให้ตอบสนองความต้อ งการของประชาชน และ
นโยบายของรั ฐบาล ซึ่ งผลการวิจยั ที่ ได้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบุ คลากร ประเมิ นผลงานของ
องค์กร รวมทั้งใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างแรงกระตุน้ ให้เกิดความรู ้ ความสามารถหรื อศักยภาพในการปฏิบตั ิส่งผล
ให้ผลลัพธ์ของงานออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อลดจานวนข้อร้องเรี ยน การกล่าวหา เจ้าหน้าที่รัฐ และสร้าง
คุณภาพในการปฏิบตั ิงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการทหาร : กรณี ศึกษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ของข้าราชการ
ทหาร : กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิ งสารวจ (Survey Research) ซึ่ งเป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) ในลักษณะการวิเคราะห์ความแตกต่างของประชากรหรื อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร
และหาอิทธิ พลระหว่างตัวแปร ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน และประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร เพื่อตรวจสอบข้อคาถามที่ผวู ้ ิจยั ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั เชิ ง
ปริ มาณในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามลักษณะแบบปลายปิ ดเป็ นหลัก
3.2 รายละเอียดของประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ ข้า ราชการทหาร กองบัญ ชาการ หน่ ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 645 คน
3.3 การกาหนดกลุ่มตัวอย่ าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณี ที่ทราบจานวนประชากรโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane,
1973:886) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่างที่ได้ 5% จาก
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง จานวน 247 ราย และผูว้ ิจยั ได้สารองข้อมูลเพิ่ม 3 ราย ดังนั้น จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สุ่ มตัวอย่าง ทั้งสิ้ น 250 ราย จากข้าราชการทหาร กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย และใช้วธิ ี การคัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
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3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดที่กาหนดขึ้นโดยมีข้ นั ตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลของข้าราชการทหาร : กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ตอนที่ 2 สอบถามข้อ มู ลเกี่ ย วกับ ปั จ จัย สมรรถนะในการปฏิ บ ัติ ง าน ของข้า ราชการทหาร: กรณี ศึ ก ษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ตอนที่ 3 สอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง าน ของข้า ราชการทหาร : กรณี ศึ ก ษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหาร : กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
3.5 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้มีกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารวารสารตารารายงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
ประเด็นและข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั
2. จัดทาแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ควบคุมถึงการทาวิจยั
3. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องของการใช้ภาษาและการ
ควบคุมเนื้อหาของการทาวิจยั เพื่อมาปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. ปรับปรุ งแก้ไขตามที่อาจารย์แนะนาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมเนื้อหางานวิจยั
5. จัดทาเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
6. ทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับกลุ่มข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จานวน 30 ราย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ งเป็ นวิธี
ที่นิยมใช้ในการทดสอบความเชื่ อมัน่ ของมาตราวัดที่ มีสานวนหลายหลายรายการ โดยมี เกณฑ์ของค่าความเชื่ อมัน่
ตั้งแต่ 0.7 (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555, น. 130) ซึ่ งมีผลทดสอบ พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง
0.856-0.943 ซึ่ งมากกว่า 0.7 ดังนั้นเครื่ องมือการวิจยั ครั้งนี้ จึงมีความเชื่ อมัน่ และสามารถนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จริ ง
3.6 ค่ าสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจัย
ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ปผลการวิ จัย ที่ ใ ช้ป ระกอบด้ว ย สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน
ได้แก่ สถิติค่าที (t-test) สถิติ เอฟ (F-test, One Way ANOVAs) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear
Regression)
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4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการ
ทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกต่ างของค่ า เฉลี่ ย ของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติ งานของข้าราชการทหาร:
กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
สถิติ
Sig.
ผลการทดสอบ
เพศ
t-test
.857
ไม่สอดคล้อง
อายุ
F-test
.553
ไม่สอดคล้อง
ระดับการศึกษา
F-test
.005*
สอดคล้อง
ระดับตาแหน่ง
t-test
.765
ไม่สอดคล้อง
อายุราชการ
F-test
.470
ไม่สอดคล้อง
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบความแตกต่ างกันของค่ าเฉลี่ ยของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการทหาร
จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร:
กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแตกต่ างกันของค่ าเฉลี่ ยของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของข้า ราชการทหาร
จาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร:
กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแตกต่ างกันของค่ าเฉลี่ ยของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของข้าราชการทหาร
จาแนกตามระดับ การศึ กษา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีร ะดับ การศึ กษาที่ แ ตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) จึ งได้ทาการตรวจสอบความแตกต่างแบบรายคู่
(Multiple Comparison) ด้วยวิธีการของ Least Significance Difference (LSD) รายละเอียดตามตารางที่ 2
ผลการทดสอบความแตกต่ างกันของค่ าเฉลี่ ยของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการทหาร
จ าแนกตามระดับ ต าแหน่ ง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ร ะดับ ต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแตกต่ างกันของค่ าเฉลี่ ยของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการทหาร
จาแนกตามอายุราชการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุราชการที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ระดับการศึกษา
̅
4.06
4.00
.066
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
4.06
(.396)
ปริ ญญาตรี

4.00

-

สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.23
-.172
(.056)
-.239*
(.001)
-

สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.23
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 เมื่ อทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึ กษา พบว่า
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารน้อยกว่า การศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. > 0.05)
4.2 ผลการศึกษาปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ทหาร : กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย สมรรถนะในการปฏิ บัติ ง าน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ปัจจัยสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
B
Std. Error
t
Sig. Tolerance VIF
ค่าคงที่ (constant)
.696
.133
5.251 .000
ด้านความรู้ในวิชาชีพ (X1)
.078
.052
.085 1.521 .130
.343
2.911
ด้านทักษะทางวิชาชีพ (X2)
.202
.054
.224 3.747 .000*
.300
3.338
ด้านคุณค่าทางวิชาชีพ (X3)
.108
.046
.127 2.325 .021*
.358
2.790
ด้านจรรยาบรรณ (X4)
.243
.040
.317 6.027 .000*
.386
2.591
ด้านเจตคติ(X5)
.203
.048
.240 4.192 .000*
.326
3.068
R = .860 R2 = .739 Adjusted R2 = .734 SEE = .250 F = 138.199 Sig = .000* Durbin-Watson = 2.255
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 จากการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พบว่า ด้านทักษะทางวิชาชีพ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ
หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านคุณค่าทางวิชาชี พ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านจรรยาบรรณ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านเจตคติ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา
กองบัญชาการ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับ
ด้านความรู้ในวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ .860 (R = .860) มีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 73.4 (Adjusted R2 = .734) มีค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.250 (SEE = 0.250) มีค่า Tolerance เท่ากับ .300 ถึง .386 มีค่า VIF เท่ากับ 2.591 ถึง 3.338 จึงไม่
เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity) และ Durbin – Watson มีค่าเท่ากับ 2.255 สรุ ปได้วา่ ความ
คลาดเคลื่อนเป็ นอิสระจากกัน
ปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานทั้ง 5 ด้าน ด้านที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มากที่สุด คือ ด้านจรรยาบรรณ
โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .317 ( = .317) รองลงมา คือ ด้านเจตคติ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .240 ( = .240) ด้านทักษะทางวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .224 ( = .224) และด้านคุณค่าทางวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยใน
แบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .127 ( = .127) ตามลาดับ สาหรับ ด้านความรู้ในวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอย
ในแบบคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ .085 (β = .085) ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร:
กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
5. การอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง
และอายุ ร าชการ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของข้า ราชการทหาร: กรณี ศึ ก ษา
กองบัญชาการ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ข้าราชการทหารที่มีการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญา มักจะมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่แตกต่างกันกับระดับปริ ญญาตรี
ด้วยคุณภาพของงาน การวางแผนในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์การกาหนด อีกทั้งความรับผิดชอบใน
หน้าที่ จึงทาให้ระดับการศึกษาของข้าราชการที่แตกต่างกันนั้นส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของข้าราชการทหาร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐ์นริ นทร์ สุ ขลิ้ม (2562) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่ วนภูมิภาคประจาจังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์
ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่ วนภูมิภาค
ประจาจังหวัดตรัง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อภิปรายผลตาม
ค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อย ดังนี้
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2.1 ด้านจรรยาบรรณ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ ข้าราชการทหารทุกคนควรมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานทุกคน การยึดมัน่ ในระเบียบคาสั่ง การมี
จิตสานึกในการปฏิบตั ิงาน ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสู งสุ ด
ถือเป็ นการปฏิบตั ิงานที่ดี สิ่ งเหล่านี้หากข้าราชการทหารทุกคนพึงมี จะส่ งผลทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างสู งสุ ด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปติณญา เหลือสุ ข และสุ นันทา ณรงค์ฤทธิ์ (2562) ศึกษา
สมรรถนะการทางานที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานการเงิ นและบัญชี : กรณี ศึกษา ในหน่ วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเขตปริ มณฑล ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะการทางาน ด้านการยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์ การ
ยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริ ยธรรม ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานการเงินและบัญชี : กรณี ศึกษา ในหน่วยงาน
ราชการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเขตปริ มณฑล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ด้านเจตคติ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึ กษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ การที่ขา้ ราชการทหารทุกคน ปฏิบตั ิงานด้วยความพึงพอใจ ย่อมส่ งผลทาให้งานที่ปฏิบตั ิน้ นั มีผลดี และ
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การคิดดี ทาดี มีทศั นคติที่ดี มีเพื่อนร่ วมงานที่ ดีน้ นั ล้วนทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ทั้งสิ้ น ดังนั้น การมีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการนั้น จะส่ งผลทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
และยังประสบผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์การตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง (2562)
ศึ กษาสมรรถนะหลักที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บ ัติงานของพนักงานในสถาบันอุ ดมศึ กษา สายสนับ สนุ น
มหาวิท ยาลัย กาฬสิ นธุ์ ผลการศึ กษาพบว่า สมรรถนะหลัก ด้า นทัศ นคติ ท างวิช าชี พ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ด้านทักษะทางวิชาชีพ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ ข้าราชการทหารทุกคนต้องมีไหวพริ บ ปฏิภาณในการทางานทุกครั้ง สามารถทางานได้อย่างรวดเร็ ว และ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ ต้ งั ไว้ จึ งจะสามารถปฏิบตั ิงานภายในองค์การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี เยี่ยม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฏฐ์นริ นทร์ สุ ขลิ้ม (2562) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่ วนภูมิภาคประจา
จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยสมรรถนะ ด้านการสั่งสมความชานาญในงานอาชีพ ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการในสังกัดราชการส่ วนภูมิภาคประจาจังหวัดตรัง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ด้านคุ ณ ค่าทางวิชาชี พ ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการทหาร:
กรณี ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การที่ ขา้ ราชการทหารจะสามารถปฏิ บตั ิงานอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี ความสุ ข และ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถนั้น ปั จจัยด้านคุณค่าทางวิชาชีพก็เป็ นสิ่ งสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ ง เนื่ องจาก การเป็ นที่
ยอมรั บ ของเพื่ อ นร่ ว มงานและได้รั บ การไว้ว างใจผูบ้ ัง คับ บัญ ชานั้น ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ดี สิ่ ง เหล่ า นี้ จะสามารถท าให้
ข้าราชการทหารสามารถปฏิบตั ิงานภายในองค์การได้อย่างมีความสุ ข และส่ งผลทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ได้อ ย่างสู งสุ ดเช่ นกัน สอดคล้อ งกับงานวิจัย ของ พัชรทิ ตา นวลละออง (2562) ศึ กษาผลกระทบของความรู้
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ความสามารถและสมรรถนะหลักของนักบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดทารายงานทางการเงิน : กรณี ศึกษานัก
บัญชี ในกรมสรรพสามิ ต ผลการศึ กษาพบว่า คุ ณค่าทางวิชาชี พของนักบัญชี ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดทา
รายงานทางการเงิน : กรณี ศึกษานักบัญชีในกรมสรรพสามิต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ด้านความรู้ในวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร: กรณี ศึกษา
กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ การที่ขา้ ราชการทหารทุกคนนั้นจะปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพได้น้ นั อาจไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยด้าน
ความรู ้ในวิชาชีพแต่อาจจะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้านอื่นๆ เช่น ความขยันในการทางาน หรื อประสบการณ์ในการทางานที่
เป็ นตัวกาหนดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหารให้ดีมากขึ้นสอดคล้องกับ พิมพิกา ลาคาแสน และ
บุญช่วง ศรี ธรราษฎร์ (2560) ศึกษาผลกระทบของสมรรถนะหลักทางการบัญชีที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของนักบัญชี
บริ ษทั ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะหลักทางการบัญชี ด้านความรู้ในวิชาชีพไม่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางานของนักบัญชี บริ ษทั ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ ระดับการศึกษาส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการทหาร ดังนั้น ทางองค์การควรมีนโยบายส่ งเสริ มทุนการศึกษาให้กบั ข้าราชการทหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ความรู ้ และความสามารถให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานสู งขึ้นตามไปด้วย
สาหรับ ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับตาแหน่ง และอายุราชการ จะเห็นได้วา่ ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการทหาร ดังนั้น ทางองค์การควรมีการมอบหมายงานให้มีความเหมาะสมและมีขีดจากัดของ
ความสามารถ เพื่อให้ เห็ นถึ งความแตกต่างของสมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งาน มี การวัดผลหรื อเปรี ยบเที ยบผลของ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานประจาปี มีนโยบายในการปฏิบตั ิงานต่อนายทหารชั้นสัญญาบัตรและต่ากว่าชั้นสัญญา
บัตรที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ส่ งเสริ มข้าราชการทหารที่มีอายุราชการแตกต่างกัน
โดยมีการมอบรางหรื อสวัสดิการพิเศษให้ขา้ ราชการทหารที่มีอายุราชการมากกว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการปฏิ บตั ิ งาน และความพยายามที่ จะดารงอยู่ในองค์การ เพื่อกระตุน้ ให้ขา้ ราชการทหารปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย
1.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้เกี่ยวกับปั จจัยสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1.2.1 ด้านความรู้ในวิชาชี พ จากผลการศึกษาทางองค์การอาจมีการพัฒนาและสร้าง
ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน สามารถนาวิชาการ นาความรู ้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบตั ิงานราชการและบูรณาการในการปฏิบตั ิงานของตนเอง เพื่อให้องค์การมี ความรู้ในวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
1.2.2 ด้านทักษะทางวิชาชีพ จากผลการศึกษาทางองค์การควรมีการจัดฝึ กอบรมทักษะทาง
วิชาชีพให้กบั บุคลากรภายในองค์การให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องทักษะการสื่ อสารติดต่อกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอก
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องค์การ การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บุคลากรภายในองค์การมีทกั ษะทางวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.3 ด้านคุณค่าทางวิชาชี พ จากผลการศึกษาทางองค์การควรมีการฝึ กบุคลากรภายใน
องค์การให้มีการทางานที่หลากหลายรู ปแบบ โดยเฉพาะการเป็ นผูน้ า การเป็ นผูน้ านั้นสามารถเป็ นได้หลากหลายอย่าง
อีกทั้งควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั ตนเองและเพื่อนร่ วมงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างคุณค่าในการ
ปฏิบตั ิงานและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
1.2.4 ด้านจรรยาบรรณ จากผลการศึกษาทางองค์การควรฝึ กให้มีการบริ หารจัดการทรัพยากร
ให้มีการใช้อย่างประหยัดและคุม้ ค่ามากที่สุด และการฝึ กอบรมบุคลากรให้ยึดมัน่ ในระเบี ยบและคาสั่งของกองทัพ
อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้บุคลากรภายในองค์การสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ และมีประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด
1.2.5 ด้านเจตคติ จากผลการศึกษาทางองค์การควรมีการอบรมบุคลากรให้มีทศั นคติใน
การปฏิบตั ิงานที่ดี ทั้งต่อเพื่อนร่ วมงาน ภายใน และภายนอกองค์การได้อย่างเป็ นดี มอบหมายตามความสามารถของ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของข้า ราชการทหาร ระหว่า งหน่ ว ยงานในสั ง กัด เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ระดับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารของหน่วยงานต่อไป
2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น ภาวะผูน้ า วัฒนธรรมองค์กร ความผูกพันในองค์การ ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้มีแนวทางที่หลากหลายและมีมุมมองที่กว้างขึ้น
2.3 การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติม
ในส่ วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อเป็ นการเจาะข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
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