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วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนีเ้ พื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบกจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อายุในการทํางาน รายไดเ ฉลี่ยตอเดือน กลุม ตัวอยางที่ใชในการศึก ษา จํานวน 186 คน เก็บ ขอมูล ดวย
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาสถิติ t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมกําลังพลทหารบกโดยรวมอยูในระดับมาก จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอคุณภาพความคิดเห็น
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบกจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบว า ตั วแปร เพศ ระดั บ การศึ ก ษา และรายได เ ฉลี่ย ต อเดื อน แตกต างกั น จะแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบกไมแตกตางกัน แตตัวแปรสถานภาพ
อายุ และอายุการทํางานที่แตกตางกัน แสดงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดกรมกําลังพลทหารบกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน / กรมกําลังพลทหารบก
Abstract
This Research aims to study personal factors affecting the personal performance of
the department of Personnel, directorate of personnel. The personnel factor was classified
as sex, age, married status, education, tenure, Income per month. The sampling in this
studied for there are 186 peoples. Data collective with questionnaire paper. The statistic for
data analysis which are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and one way
ANOVA. At the same time, statistical significance at 0.05. The research result found that the
opinion of personal on working performance efficiency level of employees in Directorate of
Personnel in the holistic is high level. When was compared the opinion toward working
performance efficiency level of employees in directorate of personnel that classified with
personal factors showed that sex, education and income per a month are differently will not
rely on opinion toward working performance efficiency level of employees in directorate of
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personnel as well. But for the married status, age and working experience are different will
not rely on opinion toward Workingperformance efficiency level of employees in Directorate
of Personnel at the statistic significant at 0.05.
Keywords: Efficiency in the Performance / Directorate of Personnel
บทนํา
ปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของการวางแผนพัฒนาประเทศไดกําหนดแนวคิดและทิศทางในการพัฒนาประเทศในสวนที่ 4 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งปองกัน
ปญหาภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ และเพื่อสรางความ
พรอมและผนึก กําลัง ของทุก ภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริห ารจัดการดานความมั่นคง และมี
ศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ โดยมี
แนวทางในการพัฒนา คือการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ การพัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการปูอง
กันและรักษาผลประโยชนของประเทศ โดยพัฒนากําลังพลใหมีความรูความสามารถและมีความพรอมในการ
ปฏิบัติไดทันเหตุการณ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ ยุทธภัณฑและเทคโนโลยีที่ ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พรอม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและการแกไขปญหาสําคัญอื่น ๆ ของชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2560-2564)
การเปลี่ยนแปลงทางพลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีโลก สงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานอยางรวดเร็ว ทําใหทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดเล็งถึงความ
จําเปนในการที่ตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดเพื่อใหความรวมมือ โดยหลัก
สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ การพัฒนาความรู การเพิ่มพูนประสบการณ ทั้งทางดานวิชาการ
และการฝกอบรม รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม สงผลใหรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการที่
มุงเนนสวนราชการใหมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการปรับโครงสราง
ปรับบทบาท ภารกิจ ใหมีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองตอการบริการประชาชนตามพระราชกฤษฎีการวา
ดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ณัฐวรท ผองสุวรรณ, 2559)
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร การที่บุคลากรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือและเสียสละในการทํางานอยางจริงจังของบุคคลในองคกรซึ่งความรวมมือดังกลาว
อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งคือ ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร
ภายในองคกรเพราะความพึงพอใจจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลทํางานดวยความกระตือรือรน ดวยความสมัคร
ใจและมีความเต็ม ใจในการปฏิบัติงาน ทําใหองคก รบรรลุเ ป าหมายและเกิดประสิท ธิภาพในที่สุด ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงาน มีปจจัยที่สําคัญที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ แรงจูง ใจ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล
ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน และดวยความสมัครใจ อันจะสงผลให
องคกรบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพอยางที่สุด บุคลากรในองคกรจะปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพใน
ระดับสูงหรือต่ํานั้น เปนผลมาจากแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติง านของแตละคน ซึ่งสามารถ
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ตรวจวัดไดจากคุณภาพของผลผลิต ปริมาณงาน และบรรยากาศในการปฏิบัติงาน องคก รใดที่บุคลากร มี
แรงจูงใจ และความพึงพอใจนอย องคกรนั้นจะประสบปญหาขึ้นอยูตลอดเวลา ในทางตรงกันขามองคกรใดที่
บุค ลากรมีแ รงจูง ใจและความพึ ง พอใจในการปฏิบั ติ ง านสู ง องค ก รนั้ น จะประสบความสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพสูงกิจการเจริญเติบโต สามารถแขงขันกับคูแขงได (ยุพาวรรณวรรณวาณิชย, 2548)
ปจจุบันองคกรภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญกับบุคลากร เพราะถือเปนทรั พยากรที่มีคาและ
เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการปฏิบัติงาน เปนผูปรับเปลี่ยนองคกรใหดําเนินไปในทิศทางที่ตองการเพื่อให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากองคกรจะประสบผลสําเร็จตามที่ตองการหรือไมจําเปนจะตอง
อาศัยคนที่มีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (สมคิด บางโม, 2553) จึงเปนที่
ยอมรับกันวาบุคลากร เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดตามหลักบริหาร ในการสรางเสริมความตองการใน
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากร เพื่อใหมีความรูสึกที่ดีตอองคกร และตอการปฏิบัติงาน พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อ
ความสําเร็จ ของงานและความสําเร็จ ขององคกรอยางตอเนื่ องสมบูรณ จึง เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง สําหรับ
ผูบริหารที่จะตองคํานึงถึง เพราะยอมสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูบริหารจึง
ตองมีการศึกษาคนในองคกร โดยการอาศัยพื้นฐานดานจิตวิทยาทางสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมของคนและยังตองศึกษาในแงของปริมาณงาน และคุณภาพของงาน
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ ความตั้งใจในงานที่ไดรับมอบหมาย มีขวัญและกาลัง
ใจเพียงพอในการที่จะตอสูกับปญหาตาง ๆ รวมทั้งปญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป จจุบัน เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทั้งในสภาพการณปกติ และสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (สุทธิชาติ อัศวศิรโยธิน, 2560)
กรมกําลังพลทหารบกเปนหนวยงานดําเนินการเกี่ยวกับ การจัดการกําลัง พล และตามที่กองทัพบก
กําหนด ในเรื่องการโอน การยายตําแหนง การปลด การลาออก การแตงตั้งยศ การขอพระราชทานยศ การ
ถอดยศ บําเหน็จความชอบ การปรับอัตราเงินเดือน และการปรับระดับเงินเดือน เงินเพิ่มและคาตอบแทน
ตางๆ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ รวมทั้งการทําทําเนียบขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ
จากที่กลาวมาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเจาหนาที่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงาน
หรือภารกิจที่ไดรับ มอบหมายนั้น มีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้น เกิดการทํางานที่ถูกตองรวดเร็ว และทันตาม
กําหนดเวลา นอกจากนี้ยังตองใชทรัพยากรทั้ง คนและอุปกรณไดอยางเหมาะสมคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งมีการนําเทคนิคตาง ๆ เขามาใชเพื่อชวยลดขั้นตอนการทํางานลงเกิดความสะดวกมากขึ้น งานตางๆ
สามารถเสร็จไดทันตามกําหนดเวลาที่วางไว กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการและเกิดการสูญเสียตอ
ทรัพยากรนอยที่สุด ซึ่งถาผลการปฏิบัติงานดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงถาผลการปฏิบัติงานไม
ดีกถ็ ือวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ําเชนกัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพล
ทหารบก เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและคนหาสาเหตุของการบริหารในองคกรวา
สิ่งใดที่สงผลตอประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและพัฒ นาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพแกองคกรตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพล
ทหารบก
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สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อายุการทํางานและรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดานเนื้อหาไวโดยกําหนดใหขอมูล ปจจัยสวนบุคคล ซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางานและรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนตัวแปรอิสระ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรตาม
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก บุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบกจํานวน 347
นาย(ฝายทรัพยากรบุคคล, 2560)
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 186นาย
3.ดานระยะเวลา
การศึกษาใชระยะเวลาระหวางมกราคม – กรกฎาคม 2561
ทบทวนวรรณกรรม
Millet (อางใน สถิต คําลาเลี้ยง, 2544) กลาวถึง ประสิทธิภาพวาผลการปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่นํามาสู
ความพึงพอใจ ความเต็มใจแกบุคคล องคกรและนํามาซึ่งผลของความสําเร็จหรือสรางกําไรจากการปฏิบัติงานนั้น
สมใจ ลัก ษณะ (2552) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการทํางาน จํากออกไดเ ปน 2 ระดับ คือ 1)
ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ บุคคลที่ตั้งใจ ทํางานอยางเต็มความสามารถ
ใชกลวิธเี ทคนิคในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มี คุณภาพ เปนที่พึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลที่จะ
เพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ 2) ประสิทธิภาพของ
องคกร หมายถึง การที่องคกรสามารถดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจ หนาที่ขององคกรโดยใชทรัพยากรปจจัย
ตาง ๆ รวมทั้งกําลังคนอยางคุมคาที่สุด มีการสูญเสียนอย ที่สุด มีลักษณะของการดําเนินงานไปสูวัตถุประสงค
ไดดวยดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และ บุคคล องคกรระบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอผลผลิตและการ
บริการไดตามเปาหมาย องคกรมี ความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ วิธีการเทคนิค และเทคโนโลยีอยาง
ฉลาด ทําใหเกิดวิธีการ ทํางานอยางเหมาะสม มีความราบรื่นในการดําเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแยง
นอยที่สุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความสุขความพอใจในการทํางาน
สิริรัตน สวยสม (2546) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการทํางานเปนความสามารถของพนักงานในการ
ทํางานตามที่ไดรับ มอบหมายตามเปาหมายขององคกร ซึ่ง พิจ ารณาจากความรับผิดชอบหนาที่ สามารถ
ประเมินได 2 ลักษณะ คือ ประสิทธิภาพจาการประเมินผลการทํางานโดยตนเองคือการพิจ ารณาความรู
ความสามารถของตนเอง ความรูสึก พึ ง พอใจ การประสบความสําเร็จ ในการทํางาน การแกปญ หางาน
ประสิทธิภาพจากการประเมินผลงานจากผูบังคับบัญ ชา คือความเห็นของผูบัง คับบัญชาตอการทํางานของ
พนักงานในดานความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ การกระตือรือรน ความรวดเร็วในการทํางาน การมีมนุษย
สัมพันธ การไดรับความไววางใจในการทํางาน
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จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดนําปจจัยสวนบุคคล มาเปนตัวแปร
อิสระ และนําประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบกมาเปนตัวแปรตาม
โดยนํามาสรางกรอบแนวคิด ดังนี้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อายุในการทํางาน
เฉลี่ยตจอัยเดือน
วิ6.ธีดรายได
ําเนินการวิ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดกรมกําลังพล
ทหารบก

ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก บุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบกจํานวน 347
นาย (ฝายทรัพยากรบุคคล, 2560)
ขนาดตัวอยางไดแก การคิดผลของกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ไดใชสูตรการหาขนาดของกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงประชากร โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และกําหนดระดับความผิดพลาดรอยละ
5 โดยใชสูตรของ Taro Yamane
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
E = 0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95)
n
=
( )

n

=

( .

)

= 186
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม โดยกํ า หนด
แบบสอบถามให ส อดคล อ งกั บ ตั ว แปร แต ล ะตั ว ตามกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย โดยแบบสอบถาม
(Questionnaire) มีทั้งหมด 3 สวน รายละเอียดดังนี้ สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
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ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา สวนที่ 2 ระดับ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก ซึ่งเปนการสราง แบบสอบถาม
แบบ Rating Scale โดยแบง เปน 5 ระดับ และมีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ สวนที่ 3 แบบสอบถาม
ปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก
3. การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหปจ จัยสวนบุคคลของกลุม ตัวอยางตอนที่ 1 ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุการทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการหาคาความถี่และรอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสั ง กัด กรมกําลั ง พลทหารบก ใชส ถิติห าคา เฉลี่ ย (Mean) และสว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation S.D.)
3. วิเ คราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางตอ ประสิท ธิภาพของการปฏิบัติง านของ
บุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก จําแนกตาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึก ษา อายุการ
ทํางาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน สามารถจําแนกดังนี้ กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุม ไดแก เพศ
สถานภาพ ใชสถิติ t test และกรณีเปรียบเทียบมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน
และรายไดตอเดือน ใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และในกรณีที่พบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะนําไปเปรียบเทียบ เปนรายคูตามวิธีของ LSD
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 109 นาย
คิดเปนรอยละ 58.60มีอายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 72 นาย คิดเปนรอยละ 38.70 มีสถานภาพสมรสแลว
จํานวน 127 นาย คิดเปนรอยละ 68.30 มีร ะดับการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จํานวน 118 คิดเปนรอยละ
63.40 มีอายุงาน 5-10 ป จํานวน 131 นาย คิดเปนรอยละ 70.40 และมีรายไดเ ฉลี่ยตอเดือน 25,000135,000 บาท
2. ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.14เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได
เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกําลังพลทหารบกไม
แตกตางกัน สวนปจ จัยสวนบุคคลดาน สถานภาพ อายุการทํางานที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกําลังพลทหารบกแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกรมกําลังพลทหารบก มีประเด็น
ที่พบไดจากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. บุคลากรทั้งเพศหญิงและเพศชายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตาง ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทางการวิจัยที่ตั้ง ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรทั้งเพศหญิงและชาย ทํางานอยูภายในกรมกําลัง
พลทหารบก ซึ่งมีสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนิ่ม
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นวล ทองแสน (2557) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุมธุรกิจ
ผลิตเครื่องสําอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา เพศชายและหญิง ไมสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานเนื่องจากปจจุบัน เพศทั้งสองตางมีความรู ความสามารถ สิทธิเสรีภาพทางสังคมทัดเทียม ดังนั้นไมวา
จะเปนเพศใดก็ตามก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็จไดในสุด
2. บุคลากรที่มีอายุ ตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05โดยที่บุคลากรที่มีอายุมากกวาจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยรวมดีกวา ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาคนที่มีอายุมากวามีประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานมาอยางยาวนาน
3. บุคลากรที่มีสถานภาพตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยที่บุคลากรที่มีสถานภาพโสดจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยรวมดีกวา
บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแลว ทั้งนี้เปนเพราะวา บุคลากรที่มีสถานภาพโสดมีเวลาในการปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มที่เนื่องจากไมมีภาระผูกพันครอบครัว และมีความทุมเทเวลาทํางานไดมากกวาคนที่มีสถานภาพสมรส
4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตาง ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานทางการวิจัยที่ตั้ง ไวทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในแตละระดับการศึกษาถูกจัดใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย ทําใหไมวาบุคลากรจะมีการศึกษาระดับใด ก็สามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรที่มีอายุในการทํางานตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05ทั้งนี้เปนเพราะวาคนที่มีอายุในการทํางานมากกวามีประสบการณในงานจึงปฏิบัติงานได
อยางถูกตองแมนยํา มีความละเอียดรอบคอบมากวาคนที่มีอายุในการทํางานนอยกวา สอดคลองกับ นิ่มนวล
ทองแสน (2557) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานกลุมธุรกิจผลิต
เครื่องสําอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบวา อายุการทํางาน (ป) ที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานเพราะคนที่มีอายุงานมากวามีประสบการเชี่ยวชาญจึงปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดานสวนบุคคล
อาจมองตางกับคนที่มีอายุกวากวาถึงสิทธิ ผลประโยชนตอบแทนหรือสวัสดิการดานอื่นๆ ที่ไดรับมาอาจจะไม
เหมาะสมจึงสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานได
6. บุคลากรที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตาง ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานทางการวิจัยที่ตั้ง ไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรทุกนายที่เขาทํางานยอมรับไดกับมาตรฐาน
รายได ขององคกรจึงยอมรับกับหนาที่รับผิดชอบของตนเองได
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาพรวมของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาการสังกัดกรมกําลัง
พลทหารบก ออกมาอยูในระดับดีทุกดาน ซึ่ง อาจเปนเพราะผูบ ริห ารที่มีวิสัยทัศนในการทํางานและการ
บริห ารงานที่ดี ทําใหก ารคัดเลือกบุคลากรที่เ ขามาทํางาน หรือคัดเลือ กพนัก เพื่อเปนหัวหนางานที่มีก าร
กลั่นกรองแลวอยางดี ซึ่งทางองคกรควรมีการรักษามาตรฐานสวนนี้เอาไวใหมั่นคง เพื่อใหพนักงานทุกคนใน
องคกรเกิดความพึงพอใจใหมากที่สุด เพื่อสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถสรางความสุขใน
การปฏิบัติงาน
2. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งขององคกร หรือสถานปฏิบัติงานใหทําการสํารวจความพึง
พอใจ ของบุคลากรอยางเปนระยะๆ เพื่อใหไดทราบถึงขอบกพรองหรือความพอใจของบุคลากร เพื่อจะไดมี
การปรับปรุงไดอยางถูกตอง
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความผูกพันของบุคลากรและองคกร
2. ควรเพิ่มตัวแปรในงานวิจัยดานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้ง นี้ เชน การมีสวนรวมและ
สภาพแวดลอมขององคกร เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการวิเคราะหขอมูล
3.ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน
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