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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา 1) ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของนายทหาร
ประทวน สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 6 2) ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุน
ในการปฏิบัติงาน และ 3) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ จากกลุมตัวอยางจํานวน 145 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิง
อางอิง ไดแก การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย โดยคา t-test วิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยคา F-test และทดสอบความแตกตางรายคูโดยใช
วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD พรอมท้ังวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณดวย

การวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา 1) นายทหารประทวนสวนใหญมี อายุมากกวา 
45 ป ระดับชั้นยศ สิบตรี – สิบเอก ระดับรายไดตอเดือนมากกวา 21,901 บาท ขึ้นไป ระยะ

เวลาปฏบิตังิานมากกวา 21 ป ดาํรงตาํแหนงไมเกนิ 5 ป การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา/ปวช. 
หรอืเทียบเทา สถานภาพ สมรส/อยูดวยกัน และผานการอบรม 1 - 3 หลักสตูร 2) ประสิทธิผล
การปฏิบัติหนาที่ของนายทหารประทวน โดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และ 3) 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ สถานภาพการสมรส รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 
ระดบัชัน้ยศ ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน ระยะเวลาการดาํรงตาํแหนง และการผานการฝกอบรม
หลกัสูตรทางทหารไมมคีวามสมัพนัธกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิาน อยางมคีานยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน นายทหารประทวน กองพันทหารราบที่ 1 
 กรมทหารราบท่ี 6
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Abstract
 The objectives of this study were to examine 1) the effectiveness of the 
performance of non-commissioned officers in the First Infantry Battalion of the Sixth 
Infantry Regiment, 2) motivational and supportive factors in work performance, and 
3) guidelines to increase the effectiveness of performance. Mixed methods of research 
were used in this study and data were collected using questionnaires and interviews 
from 145 participants and analyzed using descriptive statistics including frequencies, 
percentages, means, and standard deviations, inferential statistics including t-test, 
one-way analysis of variance (One-way ANOVA) with the F-test and multiple com-
parison test, and LSD method, and content analysis of data collected from the in-
terviews. The results showed that: 1) most non-commissioned officers are aged 
more than 45 years with the rank from lance-corporal to sergeant, have a monthly 
income of more than 21,901 baht and a length of working period of more than 21 
years, took up the position for not more than five years, have an educational level 
of high school certificate/vocational certificate or equivalent, were married or co-
habiting, and participate in one to three military training courses, 2) the overall ef-
fectiveness of performance of the non-commissioned officers is at a moderate level, 
and 3) according to the hypothesis testing, it was found that age, marital status, 
monthly income, educational level, rank,  length of working period, and participation 
in military training courses are not statistically significant related to the effectiveness 
of performance at the 0.05 level.
  
Keywords: Effectiveness: Performance: Non-commissioned officers: First Infantry 
 Battalion of the Sixth Infantry Regiment

1. บทนํา
  กองพนัทหารราบที ่1 กรมทหารราบที ่6 เปนหนวยงานของรฐัและเปนหนวยข้ึนตรง

ของกรมทหารราบท่ี 6 มหีนาท่ีเตรียมกําลังรบ และปองกันราชอาณาจักรตามแนวชายแดน
ไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเขตรับผิดชอบตามคําส่ังของกรมทหารราบ
ที่ 6 ไดแก แนวชายแดนตั้งแต อ. ชานุมาน จ. อํานาจเจริญ, อ. เขมราฐ, อ. โพธ์ิไทร, 

อ. ศรีเมอืงใหม, อ. โขงเจียม และ อ. สรินิธร จ. อบุลราชธานี และจัดกําลังผลดัเปลีย่นปฏบิตัิ
ภารกิจในการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที ่3 จงัหวัดชายแดนภาคใต และแนวชายแดนไทย
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กัมพูชา บริเวณพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร อ. กันทรลักษ จ. ศรีสะเกษ ตามคําส่ังของ
หนวยเหนือ อกีทัง้จดัชุดปฏิบตัภิารกิจชวยเหลือประชาชนในพ้ืนทีร่บัผิดชอบ ตามโครงการ
สูวิกฤตเศรษฐกิจดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการชวยบรรเทาสาธารณภัย รวมกับ
เจาหนาที่ของจังหวัด เชน อทุกภัย และวาตภัย ฯลฯ
 จากภารกิจตางๆ ทีก่องพนัทหารราบท่ี 1 ไดรบัมอบหมายจากหนวยเหนอืใหปฏบิตัิ
จํานวนมากนั้น ทําใหกําลังพลบางสวน ตองรับภาระ/หนาที่ หลายประการในเวลาเดียวกัน 
และตองปฏบิตังิานอยางตอเนือ่ง ตางภารกจิ ตางพืน้ท่ี และจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองใชกาํลงั
พลทีม่ขีดีความสามารถในการปฏิบตังิานเพ่ือใหงานหรือภารกิจท่ีไดรบัมอบหมายน้ัน บรรลุ
ผลตามท่ีหนวยงานตองการ ดังนั้น กําลังพลทุกคนจึงมีความสําคัญในการท่ีจะดําเนิน
กิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกิจท่ีรับมอบ แมวากําลังพลจะมีจํานวนนอย
ก็ตาม ประกอบกับในปจจุบันสถานการณของประเทศยังประสบปญหาทั้งในดานการเมือง 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานความสัมพันธระหวางประเทศ อันมีผลมาจากความขัด
แยงทางการเมือง ราคานํ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หรือเหตุการณความไมสงบใน 
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต และเหตกุารณแนวชายแดนฝงไทย-กมัพชูา บรเิวณพืน้ทีเ่ขาพระ
วหิาร จ.ศรีสะเกษ ซึง่สงผลกระทบตอการดาํรงชีวติประจาํวันของทหารและการปฏบิตังิาน
ของหนวย ซึ่งถาหากกําลังพลไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีในการทํางานแลว ก็จะ
ทําใหเกิดผลเสียตอหนวยงาน และกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 6 ตลอดจน
ประเทศชาติอยางใหญหลวง
 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุนใน
การปฏิบัติงานพรอมทั้งแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหาร
ประทวน สงักดั กองพนัทหารราบที ่1 กรมทหารราบที ่6 เพือ่ใชเปนขอมลูสําหรบัการพฒันา
และปรับปรุงกําลังพลในหนวยงานตอไป

2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นายทหารประทวน สังกัด กองพันทหารราบท่ี 
1 กรมทหารราบท่ี 6 มีจํานวนบคุลากร จํานวน 227 คน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 (ขอมูล
จากฝายกําลังพล กองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบที่ 6)
 การสุมตัวอยางประชากร ผูศึกษากําหนดขนาดของกลุมประชากรที่ตองการศึกษา
มาคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางประชากรทั้งหมดโดย

 ขั้นที่ 1 ใชสูตรของ Yamane โดยใชชวงคาความเชื่อม่ัน 95% และใหมีความคลาด

เคลื่อนไมเกิน 5% 
 ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางของบุคลากรของกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 6 โดย
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การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) 
จากที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 145 คน
 ขัน้ที ่3 เม่ือไดจาํนวนตัวอยางแลว จะสุมกลุมตัวอยางโดยวิธ ีConvenience Sampling 
และเลอืกตวัอยางโดยวธิกีารสุมตวัอยางอยางงายดวยการจบัสลาก ตามจาํนวนกลุมตัวอยาง
ที่ไดแบงจากกลุมปฏิบัติงานท่ีไดจากการคํานวณไวตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย

หนวยงาน ขนาดกลุมประชากร ขนาดกลุมตัวอยาง

ส.ต.-ส.อ. จ.ส.ต.-จ.ส.อ. ส.ต.-ส.อ. จ.ส.ต.-จ.ส.อ.

กองรอยสนับสนุนการรบ 34 28 22 18

กองรอยสนับสนุนการชวยรบ 30 17 20 11

กองรอยอาวุธเบาที่ 1 21 21 13 13

กองรอยอาวุธเบาที่ 2 21 16 13 10

กองรอยอาวุธเบาที่ 3 17 22 11 14

รวม 123 104 79 66

227 145

 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ สอบถาม และแบบสัมภาษณ ที่
ผูวจิยัสรางข้ึนโดยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิทฤษฎแีละงานวิจยัทีเ่ก่ียวของให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ในรปูของการใหชวงของคาํตอบและ

ใหผูตอบเลือกคําตอบท่ีเหมาะสมกับตัวเอง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยจูงใจ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยคํ้าจุน
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือใหหนวยงานของทานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 
 โดยลกัษณะของแบบสอบถาม ตอนที ่2 - ตอนที ่4 เปนคาํถามชนดิจดัอนัดับคุณภาพ 
5 ระดับ ของไลเคิรธ (Likert’s Rating Scale) และมีหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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 ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยในระดับ นอยมาก มีคานํ้าหนักเทากับ 1 คะแนน
 ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยในระดับ นอย มีคานํ้าหนักเทากับ 2 คะแนน
 ระดับ 3 หมายถึง เห็นดวยในระดับ ปานกลาง มีคานํ้าหนักเทากับ 3 คะแนน
 ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยในระดับ มาก มีคานํ้าหนักเทากับ 4 คะแนน
 ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยในระดับ มากที่สุด มีคานํ้าหนักเทากับ 5 คะแนน
 การคาํนวณคาคะแนนเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทาง
สถิติและนําคามาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปรผล (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดวยนอยมาก
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดวยนอย
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดวยมาก
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด

 เพื่อใหผลการวิจัยครั้งนี้เปนที่ยอมรับและเช่ือถือไดในทางวิชาการ ผูศึกษาจึงได
ทดสอบความตรงและความเชื่อถือไดโดย
 1. การหาความตรงดานเน้ือหาของเคร่ืองมือ (Content Valid) การหาความตรงดาน
เนื้อหาของแบบสอบถาม ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา ตรวจ
สอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา ความถูกตอง ครอบคลุม ตามวัตถุประสงคและ
ความเหมาะสมของชวงคะแนน หลังจากนั้นผูศึกษานํามาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ
  2. การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่
ผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและไดรับการปรับปรุง ไปทดลองใช (Try Out) กับ
กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่คลายกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา

ในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบท่ี 6 จํานวน 30 ชุด คาความเชื่อมั่น (Reliabil-
ity) โดยใชสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.980
 จากน้ันดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูโดยนาํแบบสอบถามไปแจกนายทหารประทวน 

สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 6 จํานวน 145 ชุด และไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนครบทั้ง 145 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน 8 สัปดาหและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งใชสถิติคารอยละ 
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คา T-test ใชในการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉล่ีย 2 กลุม คา F-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุมขึ้นไป 
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ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบซ้ําโดยใชวธิกีารเปรียบ
เทียบพหุคูณแบบ LSD และทายสุดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการถอดเทป 
การอานทวนขอมูล การจัดเตรียมขอมูล และการใหรหัส 

3. ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา 
 อายุ ของนายทหารประทวน สวนใหญมีอายุมากกวา 45 ปรอยละ 32.4 รองลงมา
อายุ 26 – 35 ป รอยละ 26.2 อายุนอยกวา 26 ป รอยละ 20.7 และอายุ 36 – 45 ป รอยละ 
20.7
 ระดับชั้นยศ นายทหารประทวนสวนใหญอยูในระดับช้ันยศ สิบตรี – สิบเอก 
รอยละ 54.5 และระดับชั้นยศ จาสิบตรี – จาสิบเอก รอยละ 45.5
 ระดับรายไดตอเดือน นายทหารประทวนสวนใหญมรีะดบัรายไดตอเดอืนมากกวา 
21,901 บาท ขึ้นไป รอยละ 33.8 รองลงมาระดับรายไดตอเดือนระหวาง 4,200 – 10,100 
บาท รอยละ 26.2 ระดับรายไดตอเดือนระหวาง 10,101 – 16,000 บาท รอยละ 20.7 ตาม
ลําดับและนอยที่สุดคือ ระดับรายไดตอเดือนระหวาง 16,001 – 21,900 บาท รอยละ 19.3
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน นายทหารประทวนสวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
มากกวา 21 ป รอยละ 27.6 รองลงมาคือ ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป รอยละ 20.7 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 11 - 15 ป รอยละ 19.3 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 - 20 ป รอยละ 17.9 
และนอยที่สุดคือ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 - 10 ป รอยละ 14.5
 ระยะเวลาดํารงตําแหนง นายทหารประทวนสวนใหญดํารงตําแหนงไมเกิน 5 ป 
รอยละ 36.6 รองลงมาดํารงตําแหนง 6 - 10 ป รอยละ 17.2 ดํารงตําแหนง 11 - 15 ป 
รอยละ 15.9 ดํารงตําแหนง 16 - 20 ป รอยละ 13.1 ดํารงตําแหนง 26 ป ขึ้นไป รอยละ 11 
ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ดํารงตําแหนง 21 - 25 ป รอยละ 6.2
 ระดับการศึกษา นายทหารประทวนสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 

หรือเทียบเทา รอยละ 64.1 รองลงมาเปน ระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทา รอยละ 
18.6 ระดับปริญญาตรี รอยละ 15.9 และนอยที่สุดเปนระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 1.4

 สถานภาพการสมรส นายทหารประทวนสวนใหญมีสถานภาพ สมรส/อยูดวยกัน 
รอยละ 54.5 รองลงมาเปนโสด รอยละ 37.2 หมาย รอยละ 4.1 และ หยาราง/แยกกันอยู 
รอยละ 4.1
 การอบรมหลักสูตรทางทหาร นายทหารประทวนสวนใหญผานการอบรม 1 - 3 

หลักสูตร รอยละ 38.6 รองลงมาคือ ผานการอบรม 4 - 6 หลักสูตร รอยละ 36.6 ผานการ
อบรม 7 - 10 หลักสูตร รอยละ 17.2 ตามลําดับ และนอยที่สุด คือ ไมเคยผานการอบรม 

รอยละ 7.6



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 128 -

1. ขอมลูปจจยัจูงใจและปจจยัคํา้จนุของนายทหารประทวน สงักดั กองพนัทหารราบ
ที่ 1 กรมทหารราบที่ 6
 1.1 ขอมูลปจจัยจูงใจของนายทหารประทวน พบวา
 ดานความสําเร็จในการทํางาน
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.34, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
นายทหารประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ นายทหารประทวน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่หนวยงานกําหนด และ สามารถปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบไดบรรลุเปาหมาย 
 นายทหารประทวนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจัยทีม่ผีลตอการปฏบิตังิานโดยรวม อยู
ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.09, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดับปานกลางทกุขอ คอื นายทหารประทวนไดรบัการยอมรบั
และมีเพือ่นรวมงานมาขอคําปรกึษา/แนะนําเก่ียวกบัการทํางาน เพ่ือนรวมงานในหนวยงาน
ยอมรับ ยกยองและชมเชยเม่ือปฏิบัติงานไดผลดี ผูบังคับบัญชามอบหมายงานที่สําคัญให
ปฏิบัติอยูเสมอ สามารถตัดสินใจแกปญหาในการทํางานไดดี ไดรับการยอมรับและยกยอง
ในผลงานจากผูบังคับบัญชา มีอํานาจเต็มท่ีในงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ และทํางาน
ที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางอิสระ
  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 นายทหารประทวนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจจัยทีม่ผีลตอการปฏบิตังิานโดยรวม อยู
ในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.03, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดบัปานกลางทุกขอ คอื การปฏบิตังิานในหนาท่ีเปดโอกาส
ใหไดใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี เปนงานท่ีนาสนใจ และทาทายความสามารถ ได
ทํางานที่ตรงกับความรูและความสามารถของตนเอง และ ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
งานที่ปฏิบัติเกือบทุกเรื่อง
 ดานความรับผิดชอบในการทํางาน 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน โดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.21, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดบัปานกลางทกุขอ คอื การปฏบิตังิานตางๆ สามารถปฏบิตัิ
ไดสําเร็จอยางมีคุณภาพในเวลาท่ีกําหนด สําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ
และงานที่ไดรับมอบหมาย และ สําเร็จตามทรัพยากรที่จัดให

 ดานความกาวหนาและความเจริญเติบโต 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน โดยรวม 
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อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.80, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ ทําใหได
รับการพิจารณาปูนบําเหน็จ ความดีความชอบมากกวาการปฏิบัติงานประจํา หนวยงาน
เปดโอกาสและสนับสนุนในการลาศึกษาตอ อยางเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่การงานที่
ปฏบิตัมิโีอกาสกาวหนาในเวลาทีเ่หมาะสม ไดรบัการปรบัเปลีย่นตาํแหนงหนาทีก่ารงานให
กาวหนาขึน้กวาเดมิในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ นายทหารประทวนทุกคนมีโอกาสกาวหนา
หรือไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน ตามความ
เหมาะสม

 1.2 ขอมูลปจจัยคํ้าจุนของนายทหารประทวน 
พบวา
 ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.63, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง (Mean = 2.61 – 3.40) จํานวน 2 ขอ คือ 
 1. นายทหารประทวนพอใจในผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับ 
 2. เงนิเดือนและสวสัดิการท่ีไดรบัสมดลุกบัปรมิาณงานและความรบัผิดชอบของงาน
ในหนาที่ และอยูในระดับนอย (Mean = 2.48) จํานวน 1 ขอ คือ เงินเดือนและสวัสดิการที่
ไดรับเพียงพอ กับคาครองชีพในปจจุบัน
 ดานโอกาสที่จะไดรับความเจริญกาวหนาในอนาคต 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.82, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ ผูบังคับบัญชาใหการสงเสริมและ
สนับสนุนใหนายทหารประทวนมีความรูความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน หนวยงานมี

ระบบการพจิารณาเลือ่นตําแหนง/ความดคีวามชอบทีเ่หมาะสม และ มกีารกาํหนดเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพไดอยางเหมาะสม

 ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.90, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดบัปานกลางทกุขอ คอื ผูบงัคบับญัชาสามารถใหคาํแนะนาํ

ปรึกษาไดเปนอยางดเีม่ือมีปญหาในการปฏบิตังิาน นายทหารประทวนไดรบัการสนบัสนนุ
การปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาเปนอยางดี มีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับ

ปานกลาง และ ไดรับความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
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 ดานความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.16, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ นายทหารประทวนและเพื่อนรวม
งานมีความสมัพนัธตอกนัในระดับปานกลาง ไดรบัความรวมมอืในการปฏบิตังิาน จากเพือ่น
รวมงานเปนอยางดี ไดรบัความชวยเหลือจากเพือ่นรวมงานทัง้ในเรือ่งงานและเรือ่งสวนตวั 
และ ไดรับการชวยเหลือ คําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน เม่ือมีปญหาหรือเรื่องเดือดรอน
 ดานสถานของอาชีพ 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.21, S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ นายทหารประทวนมีความภูมิใจ
ในงานที่ปฏิบัติ งานที่ปฏิบัติมีความสําคัญตอสังคม และ สังคมใหการยอมรับ
 ดานนโยบายและการบริหาร 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.95, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ หนวยงานมีนโยบายและ
วตัถปุระสงคการดําเนนิงานอยางชดัเจน มกีารประเมินผลการปฏิบตังิานของบุคลากรตาม
ระเบยีบขอบงัคบัของหนวยทีเ่หมาะสม มกีารประสานงานและการบรหิารงานภายในหนวย
งานอยางมปีระสิทธภิาพ มธีรรมาภิบาลในการบริหารงาน ระบบการทํางาน การมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงตาง ๆ  มีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถปฏิบัติ
ได และ มีโครงสรางการบริหาร/สายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม
 ดานสภาพการทํางาน 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.89, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ หนวยงานมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ
กับภารกิจ และจํานวนบุคลากร มีบรรยากาศการทํางานในหนวยงานเอื้อตอการทํางาน 
ผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ และ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานมีเพียงพอกับปริมาณงาน และสะดวกในการนํามาใช
 ดานความเปนอยูสวนตัว 

 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 

อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.11, S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ นายทหารประทวนมีความสุขและ



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 131 -

พึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติ สถานท่ีทํางานอยูใกลสามารถเดินทางไปไดสะดวก งานที่ปฏิบัติ
อยูไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตและครอบครัว และ รูสึกพอใจเมื่อตองออกปฏิบัติงาน
ภารกิจพิเศษในพ้ืนท่ีแหงใหม
 ดานความม่ันคงในการทํางาน 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.07, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ นายทหารประทวนมีความมั่นใจ
วางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน มีความม่ันคง มีหลักประกันในการทํางานและความคุมครอง
ขาราชการและครอบครัวเปนอยางดี
 ดานวิธีการปกครอง บังคับบัญชา 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.90, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลางทุกขอ คือ ผูบังคับบัญชามีการจัดแบงหนาที่
การทํางานอยางเปนระบบ มีความยุติธรรมในการบริหารงาน มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจแกหัวหนางานในระดับตาง ๆ อยางเหมาะสม และ ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
นายทหารประทวนและเพื่อนรวมงาน
 ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 2.90, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ คอื งานท่ีปฏิบตัอิยูทาํใหเพือ่นรวมงาน
เห็นความสําคัญ มีโอกาสไดรับเล่ือนตําแหนง/เงินเดือน/คาตอบแทน/สวัสดิการ ตามคาด
หวงั ผูบงัคบับญัชาเห็นความสําคญัของทาน ไดรบัการพิจารณาความดีความชอบตามคาด
หวัง และ มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมตามคาดหวัง

2. ขอมูลดานประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน พบวา
 ดานการปองกันประเทศ 

 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.16, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดบัปานกลางทกุขอ คอื นายทหารประทวนสามารถปฏบิตัิ
ภารกิจการเฝาตรวจและการปองกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และการเสริม

สรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีคุณภาพ ทันเวลา 
ตามทรัพยากรที่จัดใหได 
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 ดานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 นายทหารประทวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยรวม 
อยูในระดับ ปานกลาง (Mean = 3.16, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดบัปานกลางทกุขอ คอื นายทหารประทวนสามารถปฏบิตัิ
ภารกจิการสนบัสนนุโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิการรกัษาทรพัยากรปาไมในพืน้ที่
รับผิดชอบ การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จชต. 
การแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ทีร่บัผดิชอบของหนวย และ การแกไขปญหาความยากจน
ไดบรรลุเปาหมาย อยางมีคุณภาพ ทันเวลา ตามทรัพยากรที่จัดใหได
 ดานการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
 นายทหารประทวนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานโดยรวม อยูใน
ระดับ ปานกลาง (Mean = 3.48, S.D. = 0.84) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา นายทหาร
ประทวนมคีวามคดิเหน็ อยูในระดบัปานกลางทกุขอ คอื นายทหารประทวนสามารถปฏบิตัิ
ภารกจิการพทิกัษรกัษาและเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรยิ และ การสนบัสนนุภารกจิรกัษา
สันติภาพในกรอบขององคการสหประชาชาติไดบรรลุเปาหมาย อยางมีคุณภาพ ทันเวลา 
ตามทรัพยากรที่จัดใหได

3. การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของนายทหารประทวน กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 3 ดาน 
 คือ ดานการปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และดาน
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
 ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมตฐิานที ่1 นายทหารประทวนทีอ่ายแุตกตางกนั มปีระสิทธิผลการปฏบิตัหินาที่
แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนทีอ่ายแุตกตางกนั มปีระสทิธผิลการปฏบิตัิ
หนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 สมมติฐานท่ี 2 นายทหารประทวนทีร่ะดบัชัน้ยศแตกตางกนั มปีระสิทธผิลการปฏบิตัิ
หนาที่แตกตางกัน
ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนทีร่ะดบัช้ันยศแตกตางกัน มปีระสทิธผิลการปฏบิตัิ
หนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 สมมตฐิานที ่3 นายทหารประทวนท่ีระดับรายไดตอเดือนแตกตางกัน มปีระสิทธิผล

การปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
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 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนท่ีระดับรายไดตอเดือนแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานที่ 4 นายทหารประทวนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05
 สมมติฐานที่ 5 นายทหารประทวนท่ีระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวน ที่มรีะยะเวลาการดํารงตําแหนงแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
 สมมติฐานที่ 6 นายทหารประทวนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิผล
การปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนท่ีมีระดับการศึกษาตางกนั มีประสิทธิผล
การปฏิบัติหนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 สมมตฐิานที ่7 นายทหารประทวนทีส่ถานภาพสมรสแตกตางกนั มปีระสทิธิผลการ
ปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนท่ีสถานภาพการสมรสแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05
 สมมติฐานที่ 8 นายทหารประทวนท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรทางทหารแตกตาง
กัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนที่ผานการอบรมหลักสูตรทางทหาร 
แตกตางกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
 สมมติฐานที่ 9 นายทหารประทวนที่มีเงินเดือนและสวัสดิการแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนท่ีมีเงินเดือนและสวัสดิการแตกตางกัน 

มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่ ดานการปองกันประเทศ ดานการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และดานการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม แตกตางกันอยาง

มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 สมมติฐานที่ 10 นายทหารประทวนท่ีมีขวัญและกําลังใจแตกตางกัน มีประสิทธิผล
การปฏิบัติหนาที่แตกตางกัน
 ผลการทดสอบ พบวา นายทหารประทวนที่มีขวัญและกําลังใจแตกตางกัน 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติหนาที่ ดานการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม โดย
รวมไมแตกตางกันอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 และ นายทหารประทวน ที่ขวัญและกําลังใจ แตกตางกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติ
หนาที่ ดานการปองกันประเทศ และดานการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
แตกตางกัน อยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 จากการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดตามท่ีไดกลาวมา สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติหนาท่ีของนายทหารประทวน มีดังนี้ คือ ขวัญและกําลังใจ และ
การไดรับเงินเดือนและสวัสดิการ

4. อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน สังกัด กองพัน
ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบที่ 6 จะอภิปรายผลใน 6 ประเด็น ดังตอไปนี้
 1. จากการศึกษาความคิดเห็นท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับ ปานกลาง รายดาน พบวา ดานการปฏิบัติการทาง
ทหารนอกเหนือจากสงคราม ดานการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และดานการ
ปองกันประเทศเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
 2. จากผลการวิจยัพบวา ปจจยัสวนบคุคล (อาย ุสถานภาพการสมรส รายไดตอเดือน 
ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการ
ผานการฝกอบรมหลักสูตรทางทหาร) ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
คาดวานาจะมาจากสาเหตุทีว่า นายทหารประทวนท่ีมาปฏิบตังิานรวมกันในหนวย กองพัน
ทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 6 ไดมกีารมอบหมายหนาทีง่านในตาํแหนงตางๆ ไดกาํหนด
หนาทีแ่ละส่ิงทีจ่ะตองปฏิบตัไิวอยางชัดเจน ผูบงัคบับญัชามีการมอบนโยบาย และเปาหมาย
การปฏบิตังิานอยางชดัเจน ทาํใหปจจัยดานตาง ๆ  ทีก่ลาวมาขางตนไมสงผลตอประสทิธผิล
การปฏิบัติงานในภาพรวมของ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 6 ซึ่งสอดคลองกับ 
ผลงานวจิยัเรือ่งปจจยัทีม่อีทิธพิลตอผลการปฏิบตังิานของเจาหนาทีอ่งคการคาของครุสุภา 
พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพสมรส ระยะเวลาการทํางานที่แตกตาง
กนั มผีลการปฏบิตังิานไมแตกตางกันอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทีร่ะดบั 0.01 (วรีชยั บญุจรุ

นาคี, 2542) และสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติ
งานของพนักงานสอบสวน ศึกษากรณี พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรจังหวัด
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ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสอบสวน คือ อายุราชการ และระดับการศึกษา ปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน คือ อายุ ยศ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ความพรอมดานอตัรากาํลัง ความพรอมดานสถานท่ี อปุกรณ เครือ่งมอืเคร่ืองใช การควบคมุ
กํากับดูแลจากผูบังคับบัญชา การไดรับความรวมมือจากประชาชน การไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
(สิงขร สาระพันธ, 2544) และสอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร 
และสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบวา อายุ อายุราชการ ตําแหนงหนาที่ ประสบการดานการ
สอบสวน งบประมาณ และอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช ไมมีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หนาที่แตอยางใด (ไพรัตน รอดทอง, 2547) 
 3. เงนิเดือนและสวัสดิการ จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เงนิเดอืนและสวัสดกิาร
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน ทั้งนี้นายทหาร
ประทวนสวนใหญมีความตองการเร่ืองของเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ ซึ่ง
เปนปจจัยเบื้องตนที่จูงใจบุคคลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการ
ปฏิบัติภารกิจที่มีภาวะความเสี่ยงตอชีวิตสูงและอยูหางไกลครอบครัว จึงมีความตองการ
เงินเดือนและสวัสดิการที่สูงเพ่ือนํามาดูแลและใชจายในครอบครัว และเน่ืองจากในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันซ่ึงมีสภาพคาครองชีพในอัตราที่สูงขึ้น หากหนวยงานมีการดําเนินการ
ดานสิทธิประโยชนอืน่ๆ ทดแทน เชน การจัดสรรเงินรางวัลตอบแทนจากการปฏิบตัริาชการ
หรือเงินรางวัลประจําปใหตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการดวยความยุติธรรม ก็จะ
เปนปจจยัจูงใจใหบคุคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน และพรอมท่ีจะปฏิบตังิานดวย
ความเต็มใจใหเกิดประสิทธิผลและผลการศึกษาที่ปรากฏมีความสอดคลองกับทฤษฏีและ
ผลการศึกษาวิจัยดังน้ี
 ทฤษฏีของเฮอรซเบอรกและคณะ (Herzberg et al.,1959) ไดสรุปผลการศึกษาวิจัย
วา ความพอใจงานท่ีทาํและความไมพอใจงานท่ีทาํเกดิขึน้จากกลุมของปจจยัทีแ่ยกจากกัน 
2 กลุม ไดแก
 1. ปจจัยจูงใจ (motivation factor) ไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การยกยอง 
(การไดรับการยอมรับนับถือ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาและ
ความเจริญเติบโต
 2. ปจจัยคํ้าจุน (hygiene factor) หรือ ปจจัยสุขอนามัย ไดแก เงินเดือน โอกาสที่จะ

ไดรบัความเจรญิกาวหนาในอนาคต ความสมัพนัธกบัผูบงัคบับญัชา ผูใตบงัคบับญัชา เพือ่น
รวมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตัว 

ความมั่นคงในการทํางาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา
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เฮอรซเบอรก ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา องคประกอบทางดานการจูงใจจะตองมีคาเปนบวก
เทานัน้ จงึจะทาํใหบคุคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได แตถามคีาเปนลบ บคุคลจะมีความ
รูสกึไมพงึพอใจในงานแตอยางใด สวนองคประกอบทางดานสขุอนามยั ถามคีาเปนลบ บคุคล
จะไมมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานแตอยางใด เนื่องจากองคประกอบทางดานสุขอนามัย
มีหนาที่คํ้าจุนหรือบํารุงรักษาบุคคลใหมีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น 
 ทฤษฎคีวามตองการตามลําดบัขัน้ของมาสโลว (Maslow) (Maslow, 1970) ผูบรหิาร
สามารถจูงใจพนักงานใหเกิดความกระตือรือรน และมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่ ดวย
การนําทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว มาประยุกตใชไดดังนี้
 ขั้นที่ 1 ความตองการทางรางกาย ผูบริหารจูงใจดวยการใหผลตอบแทนเพ่ือให
รางกายสุขสบาย เชน อาหาร เสื้อผา เครื่องนุงหม ของใชตาง ๆ การตอบสนองดังกลาว
อาจจะออกมาในลักษณะของตัวเงินท่ีจายเปนคาตอบแทนหรือการจัดสวัสดิการ
 ขั้นที่ 2 ความตองการความม่ันคงหรือความปลอดภัย ผูบริหารจูงใจดวยการสราง
ความรูสึกไมหวาดระแวง เกรงกลัว แตเปนความรูสึกสบายใจ ปลอดภัย และมีความมั่นคง
ในการปฏิบตังิานไมหวาดหว่ันท่ีจะถูกปลดออกจากงานโดยไมมเีหตุผล หรอืไมไดรบัความ
เปนธรรม
 ขั้นที่ 3 ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ ผูบริหารจูงใจดวยการสราง
วัฒนธรรมองคกรดวยการจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การใหพนักงานไดมีโอกาสพบปะ
สังสรรค แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
 ขั้นที่ 4 ความตองการการยกยอง ผูบริหารจูงใจดวยการมอบหมายงาน การเลื่อน
ขัน้ตาํแหนงทีส่งูขึน้ การมอบหมายใหเปนตัวแทนองคการไปเขารวมประชมุ เปนตน การก
ระทําดังกลาวแสดงวาผูบริหารไววางใจ ยอมรับในความสามารถ ความรูและเชื่อมั่นวา
พนักงานสามารถทําไดดี และ
 ขั้นที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต ผูบริหารจูงใจดวยการใหรูถึงความสําเร็จ
ดวยการจัดโครงการพนักงานดีเดน การมอบรางวัล การชมเชย การประกาศเกียรติคุณตอ
ความสําเร็จของพนักงาน เปนตน 
 คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่องคการไดจัดใหบุคลากร
เพื่อตอบแทนการทํางานควรยึดหลักความพอเพียงและความยุติธรรม (ณัฏฐพันธ 

เขจรนันทน, 2546; วรนารถ แสงมณี, 2547) ซึ่งจากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกําลัง
ขวัญในการปฏิบัติงานหนาท่ีของตํารวจรถไฟ กองกํากับการ 2 กองตํารวจรถไฟ พบวา
ปจจัยดานความเพียงพอของรายไดและสวัสดิการมีกําลังขวัญอยูในระดับต่ํา (พิษณุ 

เขตตอนันต, 2541) และตัวแบบทางดานการจดัการ (Management Model) โดยมีฐานคติ
วา สมรรถนะขององคการที่มีผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการซึ่งสมรรถนะ
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ขององคการประกอบดวย โครงสราง บุคลากร งบประมาณ สถานที่และวัสดุอุปกรณเครื่อง
มือเครื่องใช (วรเดช จันทรศร, 2527)
 4. ขวญัและกาํลังใจจากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา ขวัญและกําลงัใจในการปฏบิตัิ
หนาทีม่คีวามสมัพนัธกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของนายทหารประทวน ทัง้นี ้นายทหาร
ประทวนสวนใหญมีความตองการความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนงหนาท่ี เงินเดือน
สวสัดกิาร การพิจารณาความดีความชอบ รวมท้ังโอกาสในการศกึษาตอเพือ่ความกาวหนา
ในสายงานตามความเหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยที่จูงใจใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
แตไมไดรบัการตอบสนองจากผูบงัคบับญัชาตามทีค่าดหวงั ซึง่ผลการศกึษาทีป่รากฏมคีวาม
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการตลอดจนผลการศึกษาที่เก่ียวของที่ผูวิจัยนํามา
ประกอบการศกึษาและอางองิ ซึง่นักวชิาการและการศกึษาวจิยัไดกลาวถงึความสาํคญัของ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไววา ขวัญเปนส่ิงสําคัญในการบริหารอยางมาก เพราะ
ขวญัทีด่ขีององคการจะชวยกอใหเกดิผลประโยชนเกือ้กลูตอการปฏบิตังิานทีส่าํคัญ คอื ชวย
ใหเกดิความรวมมือรวมใจในการปฏบิตังิาน เพ่ือใหบรรลวุตัถปุระสงคขององคการ (สมพงษ 
เกษมสิน, 2519) ที่ไดชี้ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับในองคการเห็นถึงความสําคัญของการ
ปลกูฝงและสรางขวญักาํลังใจในการปฏบิตังิานวาเปนกญุแจหรอืหวัใจของการทาํงานอยาง
มีประสิทธิภาพในองคการ (อรุณ รักธรรม, 2525) ประโยชนของการสรางขวัญกําลังใจให
แกผูปฏบิตังิานเปนการเสรมิสรางใหผูปฏบิตังิานอทุศิสตปิญญาและกาํลงัความสามารถให
แกองคการในยามที่ประสบภาวะคับขัน ดังน้ันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ผูบงัคบับญัชาจงึควรเสรมิสรางและบาํรงุขวญัใหแกผูใตบงัคบับญัชา (เสนาะ ตเิยาว, 2516; 
Davis,1958) โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องน้ีวาผูบริหารควรหาทางเพิ่มพูนรายไดใหแก
ขาราชการ ตลอดจนสวัสดิการท่ีดีและเพียงพอซ่ึงจะชวยสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
งานไดดีขึ้น (สุบิน ฉัตรดอน, 2532) สําหรับในดานการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาควรเปด
โอกาสใหผูใตบงัคบับญัชามโีอกาสแสดงความคดิเห็นในการทาํงาน และควรยกยองชมเชย
เมือ่ทาํด ีรวมทัง้ควรเปนแบบอยางทีด่ขีองผูใตบงัคบับญัชาในดานการปฏิบตังิานและความ
ประพฤติ (บํานาญ บํารุงรส, 2534)
 5. สวนดานปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา พบวา ความ
คิดเห็นของนายทหารประทวนท่ีมีตอปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน ไดใหความสําคัญกับ
ทุกปจจัยที่ดําเนินการศึกษา คือ ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาและความเจริญเติบโต โอกาสที่จะได
ความเจริญกาวหนาในอนาคต ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวม

งาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน ความเปนอยูสวนตวั ความ
มั่นคงในการทํางาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชา ในระดับปานกลางทั้งหมด ยกเวน 
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ขวญั กาํลงัใจ เงนิเดอืนและสวสัดกิาร อยูในระดับนอย เนือ่งจากนายทหารประทวนทกุนาย
ไดมคีวามคดิเห็นวาปจจยัทุกปจจยัมีผลตอประสทิธผิลในการปฏบิตังิานทัง้ส้ิน และจากผล
การวิจัยคร้ังนี้พบวา ปจจัยทุกดานมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
กลาวไดวา ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่สําคัญในการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติ
ราชการชวยเสริมใหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวนสูงขึ้น จึงทําใหแนว
ความคิดของนายทหารประทวนสวนใหญเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ แวนเดอรเซล (Van and William,1968) ซึ่งไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางาน ไดแก การปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน ความสัมพันธระหวาง
ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา สภาพการทํางาน (Van and 
William,1968) และการศึกษาวจิยัเรือ่ง “ปจจยัทีม่ผีลตอประสิทธภิาพในการปฏิบตังิานของ
เจาหนาทีส่าํนกังานคลงัจังหวัดกรมบญัชกีลาง” พบวา ปจจัยทีม่ผีลตอการปฏบิตังิาน ไดแก 
ความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ การศึกษาอบรมเพ่ิมเติม และสวัสดิการ (พรวรรณ จันทรสุข, 
2547)
 6. จากการสัมภาษณนายทหารประทวน เชิงลึก พบวา นายทหารประทวนสวนมาก 
เชื่อวาโอกาสความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานข้ึนอยูกับผลงานท่ีปฏิบัติอยู เพราะ
ผลงานนําไปสูการพิจารณาความดีความชอบ ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหไดผลดี
มีประสิทธิผลเพื่อความกาวหนาในหนาที่การงาน มีความสัมพันธสอดคลองกับ ความ
ตองการของมนุษยอยางหน่ึง คือ โอกาสกาวหนาในตําแหนงงาน กลาวคือ งานที่ปฏิบัติอยู
นัน้มโีอกาสกาวหนาจะทาํใหผูปฏบิตังิานมขีวัญกาํลงัใจทีจ่ะฟนฝาอปุสรรคเพือ่ใหการปฏบิตัิ
งานน้ันสําเร็จลุลวงไปดวยกําลังใจ และในหนวยงานก็มีผูบังคับบัญชาคอยใหคําแนะนําท่ี
เปนประโยชนในการปฏบิตังิาน และยังใหความสาํคญักบัการอบรมเพือ่พฒันาเพิม่พนูความ
รู ความสามารถใหกับนายทหารประทวนทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองไดรับความสําคัญ
และผูกพันกับหนวยงานเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังพบวา 
การพัฒนาบุคคลมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน 

ถามกีารพัฒนาความรูใหกบันายทหารประทวนมกีารกาํหนดอตัรากําลงัหรอืบรรจุกาํลงัพล
ที่เหมาะสมกับเงินเดือนตามตําแหนงและหนาที่ ก็จะทําใหบุคคลมีคุณภาพนําไปสู

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน (สมพงษ เกษมสิน, 2532) ซึ่งการ

บริหารงานบุคคลมุงเนนการพัฒนาคน เพือ่เพิม่พูนศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
งาน รวมท้ังไดประยุกตเอาความกาวหนาดานการบริหารมาประกอบหลักการบริหารงาน
บุคคลแผนใหมสําคัญ 12 ประการ (สุกิจ จุลละนันท, 2510) และสอดคลองกับการบริหาร

งานบคุคลวาการบรหิารงานบคุคลกค็อื การบรหิารทรพัยากรมนษุยโดยมจีดุมุงหมายใหได
คนดีมีคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่มาทํางานดวยความสนใจ 
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พงึพอใจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนายทหารประทวนคิดวาสภาพการปฏิบตัิ
งานในปจจบุนัคอนขางบัน่ทอนจิตใจอาจมีสาเหตมุาจากนายทหารประทวนตองปฏบิตังิาน
ตามคําสั่งการเพื่อใหไดปริมาณงานและคุณภาพของผูบังคับบัญชาทําใหเกิดความกดดัน
มาก ประกอบกับการออกปฏิบัติราชการสนามติดตอกันโดยไมไดมีการผอนคลายหรือได
กลบัมาปฏบิตังิานในทีต่ัง้ปกตเิลย และการปฏบิตังิานทัง้ภายในหนวย และนอกหนวยทีเ่พิม่
มากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากการลดอัตรากําลังพลในหนวยตามโครงการลาออกกอนครบ
กําหนดเกษียณอายุราชการ เปนสิ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตองใหความสําคัญสวนนี้ โดยจะ
ตองหาวิธีการ และแนวทางในการบริหารงานบุคคลมาใชในหนวยงาน (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 
2519) ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎกีารจดัการองคการทีก่ลาวไววา การจดัองคการเปนกระบวน
การสรางความสัมพันธระหวางหนาที่การงาน บุคลากร และปจจัยทางกายภาพตางๆ ของ
องคการ เพราะองคการเปนทีร่วมของคนและเปนทีร่วมของหนวยงานตางๆ เพือ่ใหพนกังาน
ขององคการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และเต็มความสามารถ จึงจําเปนตองแบงหนาที่การ
งานกันทํา และมอบอํานาจใหรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด ถาเปนองคการ
ขนาดใหญและมีคนเปนจํานวนมาก ตลอดจนงานท่ีตองทํามีมาก จะตองจัดหมวดหมูของ
งานในลักษณะที่ใกลเคียงกัน จึงจะทําใหการทํางานไดอยางมีประสิทธิผล และสงผลตอ
ศักยภาพขององคการในที่สุด (สมคิด บางโม, 2543)
 แมวาผลการทดสอบสมมติฐานจะเปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตัง้ไว แตกไ็มไดหมายความ
วาผลการทดสอบทีไ่ดรบัจะถกูตองอยางไมมขีอสงสยั ดงัทีผู่วจิยัเคยใหขอคดิเหน็ไววาจรงิๆ 
แลวอาจจะมีปญหาหรือตัวแปรอ่ืนๆ เขามาเกื้อหนุนใหผลการศึกษาเปนไปตามสมมุติฐาน
และสอดคลองกบัความเหน็ของนกัวิชาการตลอดจนผลการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วของ สิง่สาํคญั
และสมควรท่ีจะกระทําเพ่ือใหผลการวิจยัมคีวามนาเช่ือถอืมากย่ิงขึน้กค็อื การควบคุมตวัแปร
ที่สามที่อาจจะเขามามีอิทธิพลตอผลการวิจัย

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

 1) จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของนายทหารประทวน ดาน
การปองกันประเทศ และดานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อยูในระดับปาน
กลาง ซึง่ผูวจิยัเห็นวามปีจจยัสําคญัทีเ่กีย่วของกบัประสิทธผิลการปฏิบตังิานหลายดาน อาทิ
เชน ปจจัยจูงใจ ไดแก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความกาวหนาและความเจริญเตบิโต 
ปจจัยคํ้าจุน ไดแก ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ดานสภาพการทาํงาน ดานโอกาสทีจ่ะไดรบัความเจรญิกาวหนาในอนาคต และดานเงนิเดือน

และสวัสดิการ เปนตน 
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 2) เงินเดือนและสวัสดิการ (รอยละ 60) ของนายทหารประทวน พบวา เปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปจจัยรองลงมาไดแก นโยบายและการบริหาร 
(รอยละ 10) ดานสภาพการทํางาน (รอยละ 10) และดานความเปนอยูของกําลังพล 
(รอยละ 10)
 3) ลักษณะการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารประทวนยังยึดตามโครงสรางสายการ
บังคับบัญชาแบบ Top-down เม่ือมีการปรับบทบาทภารกิจตามโครงสรางใหม ทําให
นายทหารประทวนบางกลุมโดยเฉพาะกลุมที่ชินกับระบบการควบคุม สั่งการตามสายการ
บังคับบัญชา ซึ่งควรแกไขเพื่อใหมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับแนวคิดในการกระจาย
อํานาจ มอบอํานาจ การทํางานเปนทีม เพื่อใหองคกรเปนองคกรที่มีโครงสรางการปฏบิัติ
งานแบบแนวราบมากกวาแนวดิ่ง
 4) องคกรควรแกไขเร่ืองของนายทหารประทวน ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
งานเนื่องจากในการจัดอัตรากําลังและระดับของตําแหนงบางสวนไมเหมาะสมกับภาระ
หนาที่และคุณสมบัติของนายทหารประทวนอยางเรงดวน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหบางคร้ังการ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ และนายทหารประทวนเองไมทราบหนทางความกาวหนาใน
อาชีพ (Career Path)
 5) ควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจใหมที่จะ
เกิดข้ึน คอื การเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา มากกวาจะควบคุมและบริหารงบประมาณ โดย
สงเสริมการทํางานเปนทีม มีการระดมความคิด เนนการประสานงานกันภายในองคกรให
มากขึ้น ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ควรใหความเขาใจและใหคําปรึกษาหารือใน
การปฏิบัติงาน สรางความสัมพันธอันดี เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี พรอม
ทัง้เปลีย่นแนวคดิการทาํงานตามสายบงัคบับญัชา โดยใหนายทหารประทวนปฏบิตังิานดวย
ความรับผิดชอบอันจะสงผลใหเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น และ
 6) ผูบังคับบัญชาควรแสดงออกถึงภาวะความเปนผูนํา ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอ
ประสทิธผิลการปฏบิตังิาน โดยจะตองเลอืกใชวธิใีนการควบคมุ การบงัคบับัญชา และการนาํ
หนวย เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ดวย
จติใจ และและกอใหเกดิประสทิธผิลสงูสุด แตทัง้น้ีจะตองอยูในกรอบของระเบยีบ วนิยั และ
กฎหมาย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยทางดานอื่น ๆ เชน การติดตอสื่อสาร การมี

สวนรวมของนายทหารประทวนและประชาชน หนวยงานใกลเคยีง เพือ่จะไดทราบถงึความ
พึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของทหาร
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 2) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติหนาท่ีของทหารใน
การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความหลากหลายในงานวิจัย
มากข้ึน
 3) ควรจะเพิ่มกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย เชน จากทหารในหนวยใกลเคียง ซึ่งจะ
กอใหเกิดการมองเห็นแนวทางท่ีกวางขวาง และรอบดานมากย่ิงขึ้นเพ่ือจะไดหาทางแกไข
ปรับปรุงองคกรและหนวยงานราชการใหดียิ่งข้ึนตอไป

ขอเสนอแนะจากขอมูลเชิงคุณภาพ
 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณแบบเจาะลึกนายทหาร
ประทวน สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบท่ี 6 จํานวน 11 นาย สรุปขอเสนอ
แนะในการเพ่ิมประสทิธผิลการปฏบิตังิานของนายทหารประทวน สงักัด กองพันทหารราบ
ที่ 1 กรมทหารราบท่ี 6 ดังตอไปน้ี
 1) การสรางขวัญและกําลังใจ ผูที่เปนผูบังคับบัญชาจําเปนตองสรางขวัญกําลังใจ 
สรางแรงจูงใจในการปฏิบตังิานใหกบัผูใตบงัคบับญัชา เปนการสรางความสุขในการปฏิบตัิ
งาน โดยเฉพาะโอกาสความกาวหนาในหนาท่ีการงาน สทิธปิระโยชนตาง ๆ  ตลอดจนความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่
 2) ภาวะผูนาํเปนปจจยัท่ีมผีลตอประสิทธิผลการปฏิบตังิาน ผูบงัคับบัญชาจึงมคีวาม
จําเปนจะตองเลือกใชวิธีการในการนําหนวย เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และ
เช่ือมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยจิตใจ ทั้งน้ีจะตองอยูในกรอบของระเบียบ วินัย และกฎหมาย
 3) ผูบงัคบับญัชาและเพือ่นรวมงาน ควรใหความเขาใจและใหคาํปรกึษาหารอืในการ
ปฏิบัติงาน และสรางความสัมพันธอันดี เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี จะสง
ผลใหประสิทธิผลการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึน
 4) ควรจัดกําลังพลทดแทนในตําแหนงที่ขาดแคลน เพื่อลดการปฏิบัติงานซ้ําซอน
หลายหนาที่และเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกําลังพลไดดียิ่งขึ้น
 5) เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีความสําคัญ และมีความจําเปนอยางมาก อาทิ
เชน คอมพิวเตอร กลองวงจรปด ฯลฯ สามารถนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน สราง
ความสะดวกและรวดเร็ว ลดการใชกําลังพลในบางจุด ทําใหกําลังพลมีการผอนคลาย 
สามารถปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 6) จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 7) ปรบัปรุงสวสัดกิารดานเบีย้เล้ียง และเงนิพเิศษอืน่ๆ ใหสงูขึน้ จากผลการวเิคราะห

สมมตฐิานตามสมมตฐิานที ่9 พบวา เงินเดอืนและสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธตอประสทิธผิล
การปฏิบัติงานของนายทหารประทวนอยางมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
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นายทหารประทวนท่ีมคีวามคิดเห็นในปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดกิารมากจะมีประสิทธิผล
การปฏิบัติงานสูงกวานายทหารประทวนท่ีมีความคิดเห็นในปจจัยดานเงินเดือนและ
สวัสดิการนอย และเหตุการณอีกอยางหน่ึงที่เปนเคร่ืองช้ีแสดงใหเห็น ก็คือ ชวงเวลาท่ี
ประเทศไทยประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ และการเมือง คาครองชีพที่สูงขึ้นและปญหา
การรกุรานแนวชายแดนของประเทศเพือ่นบาน ทาํใหนายทหารประทวนตองออกไปปฏบิตัิ
งานตามแนวชายแดนในพ้ืนทีร่บัผดิชอบของหนวย โดยสวนใหญเหน็วาคาตอบแทนในดาน
เบีย้เลีย้งและเงินพิเศษอ่ืนๆ ทีไ่ดคอนขางนอยซึง่ไมคุมกบัการเส่ียงอนัตราย จากเหตุการณ
ที่ปรากฏดังกลาวมีผลกระทบอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายของ
หนวยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6
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